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VISI MISI  

PROGRAM STUDI S1 FARMASI 

STIKES AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH CILACAP 

 

VISI 

“Menjadi program studi sarjana farmasi islami, unggul, dan berdaya saing yang 

berorientasi pada produk inovatif dan pelayanan kefarmasian” 

 

 

MISI 

1. Menyelenggarakan pendidikan sarjana farmasi berdasarkan perkembangan IPTEK 

Kefarmasian yang dijiwai nilai-nilai keislaman. 

2. Mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis 

potensi sumber daya alam bahari dalam menciptakan produk kreatif dan inovatif. 

3. Mengembangkan sumber daya yang komunikatif berbasis ICT dalam pelayanan. 

4. Mengembangkan kualitas SDM yang unggul dan mampu berkompetisi di era 

global. 
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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh. 

Segala puji bagi Allah subhanahu wata’ala yang telah melimpahkan rahmat 

dan hidayah kepada penulis sehingga buku panduan penyusunan Skripsi Program 

Studi S1 Farmasi dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam semoga 

senantiasa dilimpahkan untuk Nabi Muhammad shollallohu ‘alaihi wasallam yang 

menjadi sumber inspirasi dalam segala bidang kehidupan, khususnya pendidikan. 

Buku ini dimaksudkan sebagai acuan bagi mahasiswa yang sedang melakukan 

penyusunan Skripsi di lingkungan Program Studi S1 Farmasi agar tercapai kesamaan 

format dan sistematika penulisan Skripsi. Buku ini juga dapat menjadi bahan dalam 

memberikan bimbingan penulisan dari pembimbing Skripsi kepada mahasiswa. 

Dengan demikian, diharapkan mahasiswa dapat membaca keseluruhan isi buku 

untuk diaplikasikan pada Skripsi yang sedang disusun. Penulis senantiasa 

mengharapkan saran dari pembaca untuk kesempurnaan panduan ini. Apabila ada 

kekurangan terhadap isi buku ini, insyaAllah akan dilakukan perbaikan dengan 

mempertimbangkan saran yang disampaikan. Secara khusus Penulis mengharapkan 

doa dari pembaca untuk kemajuan Program Studi S1 Farmasi dan STIKES Al-Irsyad 

Al-Islamiyyah Cilacap. 

Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh. 

 

               Cilacap, November 2018 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Mata kuliah skripsi merupakan mata kuliah dengan bobot 6 SKS yang harus 

diikuti oleh program sarjana di lingkungan STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah 

Cilacap (AIAIC) sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana (S1). Skripsi 

ditulis sebagai hasil kegiatan akademik dapat berupa penelitian eksperimen di 

laboratorium atau di lapangan, kajian teoritis, maupun analis dan simulasi komputasi 

(in silico). Tujuan pembelajaran skripsi program S-1 adalah sebagai latihan bagi para 

mahasiswa untuk menuangkan ide-ide ilmiah bidang ilmu kefarmasian dalam bentuk 

penelitian sesuai dengan prosedur standar yang dapat diterima oleh masyarakat ilmiah. 

Mata kuliah skripsi telah diatur dalam kurikulum dan panduan penyelenggaraan 

Perguruan Tinggi yang disahkan oleh Ketua tentang pedoman pelaksanaan skripsi 

meliputi penulisan dan presentasi proposal, penelitian, penulisan skripsi, seminar hasil 

dan ujian. Buku pedoman yang disusun berisi dua hal pokok yaitu pedoman penulisan 

proposal dan pedoman penulisan skripsi. Dengan pedoman ini mahasiswa S1 Farmasi 

akan dilatih untuk menulis proposal dan skripsi menurut aturan yang telah ditetapkan. 

Pedoman penulisan proposal dan skripsi diberikan pada BAB II dan BAB III. 

Contoh bagian-bagian proposal dan skripsi seperti yang telah dibahas di BAB II dan 

BAB III ini ditunjukkan pada Lampiran. 

 

B. PERANAN SKRIPSI 

Skripsi memiliki peranan yang sangat penting di setiap Sekolah Tinggi atau 

Perguruan Tinggi. Beberapa peranan utama dari skripsi ini yaitu:  

1. Menjadi sarana pembelajaran untuk menyajikan nilai-nilai praskripsis 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 sarjana farmasi.  
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4. Wahana berlatih dalam berpikir rasional dan mengaplikasikan metode penelitian 

yang telah diajarkan.  

5. Memberikan solusi terhadap masalah aktual kefarmasian. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka skripsi di lingkungan Prodi S1 Farmasi STIKES 

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

1. Sarana pembelajaran untuk melatih mahasiswa mengungkapkan pikirannya secara 

rasional, 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 SKRIPSI 

Kompetensi untuk Program Studi S1 Farmasi diarahkan pada lulusan yang 

menguasai kemampuan praskripsis dan teoritis pada bidang ilmu kefarmasian seperti 

pada tabel 1.1 sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Model dan Bentuk/Jenis SKRIPSI 

MODEL KETERANGAN 

BAHAN BAKU Masalah aktual dalam bidang kefarmasian  

ORIENTASI Kompetensi di tempat kerja dan kebutuhan di lahan praktek 

BENTUK/JENIS 

SKRIPSI 

Makalah 

LUARAN Artikel Ilmiah untuk Program Kreativitas Mahasiswa (PKM AI) 

dan Publikasi dalam Jurnal Kefarmasian atau Poster dalam 

Seminar Nasional / Internasional  

 

D. MATERI SKRIPSI 

Materi skripsi dikembangkan mengacu pada spesifikasi bidang kajian yang ada di 

farmasi dan peluang kerja. Dengan demikian materi skripsi ini dikelompokkan menjadi:  
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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 kimia farmasi yang mencakup pengembangan metode analisis, analisis 

senyawa berpotensi obat dan analisis keamanan pangan.  

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

dengan kebutuhan Instalasi Farmasi maupun Rumah Sakit. 

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

pengetahuan masyarakat terhadap obat-obatan.  

 

E. TUJUAN PENYUSUNAN BUKU PEDOMAN 

Buku pedoman ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman umum 

kepada dosen dan mahasiswa dalam penulisan skripsi. Dengan adanya pedoman ini, 

diharapkan akan tercipta kesamaan bahasa mengenai pengertian dasar skripsi, 

lingkupnya, isinya, karakteristiknya dan format penulisannya. 
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BAB II 

PERSYARATAN PENYUSUNAN SKRIPSI 

 

A. PERSYARATAN AKADEMIK 

Secara akademik mahasiswa diperbolehkan menyusun skripsi, setelah 

menyelesaikan mata kuliah prasyarat. Mata kuliah yang menjadi prasyarat bagi 

mahasiswa yang akan menyusun skripsi adalah mata kuliah metodologi penelitian 

dan statistika farmasi. 

B. PERSYARATAN ADMINISTRATIF 

Mahasiswa yang diperbolehkan menyusun skripsi adalah mahasiswa yang 

telah memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:  

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

2. Telah menempuh minimal 139 sks dan memiliki kartu mahasiswa yang masih 

berlaku, tidak memiliki nilai E dan nilai D tidak lebih dari 20% dari total SKS. 

3. Telah mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) pada semester VIII. 

C. PERSYARATAN PEMBIMBING 

1. Selama proses penyusunan dan penulisan skripsi, 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.  

2. Pembimbing skripsi adalah dosen farmasi dan telah diberi wewenang untuk 

membimbing mahasiswa. Pemilihan pembimbing disusun dan ditentukan oleh 

Ketua Program Studi yang sudah disetujui oleh Pembantu ketua 1 (Puket 1)dan 

disahkan melalui surat keputusan Ketua STIKES. 

3. Skripsi dibimbing oleh 2 (dua) orang dosen pembimbing yang memiliki keahlian 

dan atau kepakaran dengan persyaratan umum sebagai berikut. 

a. Dosen pembimbing utama 

1) Sekurang-kurangnya bergelar Magister (S2) Farmasi atau bidang ilmu 

yang relevan. 

2) Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli (AA). 
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3) Apabila rasio antara pembimbing (Magister dan Asisten Ahli) dengan 

mahasiswa tidak seimbang maka pembimbing utama dapat dilakukan. 

oleh dosen bergelar Magister (S2), memiliki NIDN dan memiliki 

pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 2 tahun. 

b. Dosen pembimbing anggota :  

1) Sekurang-kurangnya bergelar Magister (S2) Farmasi atau bidang ilmu 

yang relevan. 

2) Memiliki pengalaman mengajar di Prodi S1 Farmasi.  

3) Praktisi yang memiliki pengalaman bekerja dibidangnya sekurang-

kurangnya 2 tahun. 

4. Dosen pembimbing baik sebagai pembimbing utama atau anggota memiliki hak 

dan wewenang yang sama untuk membimbing dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. Mampu bekerjasama dengan sesama pembimbing dan mahasiswa. 

b. Mengedepankan kepentingan akademik dan mahasiswa. 

c. Melayani mahasiswa bimbingannya untuk menyelesaikan skripsi tepat 

waktu dan menjadwalkan waktu pembimbingan sekurang-kurangnya 1 

(satu) kali dalam seminggu. 

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

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

6. Pembimbing yang karena sesuatu hal tidak dapat melanjutkan pembimbingan, 

dapat diganti oleh pembimbing lain yang ditetapkan oleh ketua STIKES melalui 

Puket 1 atau usulan dari Ka Prodi. 

7. Pemerataan bimbingan dibagi menurut bidang spesifikasi masing-masing dosen, 

sehingga semua bidang keahlian dosen memiliki track record yang jelas. Bidang 

spesifikasi dosen mengacu pada keahlian yang dimiliki. 

8. Jumlah mahasiswa bimbingan untuk tiap pembimbing maksimal 8 mahasiswa. 

 

D. PENGUJI SKRIPSI 

1. Penguji skripsi disusun dan ditentukan oleh Ketua Program Studi berdasarkan 

keahlian dan kepakaran yang disetujui oleh Pembantu Ketua 1 (Puket 1) dan 

disahkan melalui surat keputusan Ketua STIKES. 
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2. Susunan penguji proposal dan hasil skripsi adalah penguji utama sebagai ketua 

sidang, pembimbing utama sebagai penguji anggota I dan pembimbing anggota 

sebagai penguji anggota II merangkap sebagai moderator. 

3. Persyaratan penguji utama adalah yang memiliki keahlian dan atau kepakaran 

dengan persyaratan umum sebagai berikut: 

a. Sekurang-kurangnya bergelar Magister (S2) Farmasi atau yang relevan. 

b. Memiliki NIDN. 

c. Memiliki jabatan akademik asisten ahli atau telah bekerja sebagai 

pengajar di Prodi S1 Farmasi STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah 

sekurang-kurangnya 2 tahun. 

d. Pelaksanaan sidang proposal dan skripsi sarjana ditetapkan oleh Ka. 

Prodi. 

4. Kriteria yang menjadi pertimbangan untuk menentukan penguji skripsi adalah 

dosen yang pernah melakukan penulisan ilmiah dalam lingkup tema yang terkait 

dengan IPTEK kefarmasian dan kesehatan serta keilmuan yang dimiliki sesuai 

dengan isi skripsi yang akan diuji. 

 

E. KODE ETIK PENULISAN DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI 

Kode etik adalah seperangkat norma yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya 

ilmiah. Norma ini berkaitan dengan pengutipan dan perujukan, perijinan terhadap 

bahan yang digunakan dan penyebutan sumber data atau informan. 

1. Kode Etik Penulisan 

a. Setiap skripsi dilaksanakan menurut standar etika dan legal formal yang 

berlaku. 

b. Setiap pembimbing dan mahasiswa harus menegakkan dan menjaga etika 

moral, sosial dan ilmiah dalam melakukan penelitian maupun dalam 

menyusun laporan penelitiannya. 

c. Skripsi harus menghindari terjadinya research misconduct yang terdiri atas 

beberapa hal berikut: 

1) Plagiarism, yaitu apabila sebagian atau bahkan seluruhnya menjiplak atau 

menyalin produk penelitian lain tanpa merujuk pada sumbernya. 
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2) Fabrikasi, yaiu apabila data yang disajikan merupakan hasil rekayasa 

penelitiatau merupakan data yang sebetulnya tidak ada atau tidak pernah 

dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti. 

3) Falsifikasi, yaitu apabila peneliti dengan sengaja mengganti, mengubah, 

memodifikasi, ataupun merekayasa data yang ada sedemikian rupa untuk 

kepentingan peneliti sehingga informasi yang dikandung menjadi 

menyimpang dan bahkan dapat menyesatkan (misleading). 

4) Tidak menyebutkan sumber data yang sah atau menggunakan data hasil 

penelitian yang tidak dipublikasikan oleh peneliti lain tanpa menyebutkan 

sumbernya atau bahkan tanpa ijin dari peneliti yang bersangkutan. 

5) Menggunakan ide, informasi, dan konsep orang lain yang masih berupa 

manuskrip dan proposal penelitian yang sedang dalam proses review. 

6) Memasukkan nama orang, organisasi atau lembaga dalam suatu laporan 

hasil penelitian atau publikasi, padahal orang, organisasi atau Lembaga 

yang dimaksud sama sekali tidak pernah terlibat dalam penelitian yang 

dilaporkan atau dipublikasikan tersebut. 

7) Melakukan publikasi ganda, yaitu secara sengaja mempublikasikan artikel 

yang sama lebih dari satu jurnal. 

8) Melakukan penelitian tanpa mengindahkan peraturan-peraturan setempat 

yang masih berlaku dan secara jelas dibuat untuk melindungi kepentingan 

subyek atau kesehatan dan keamanan masyarakat. 

9) Secara sengaja melakukan penghapusan, merusak atau menghilangkan 

data hasil penelitian orang lain untuk kepentingan pribadi. 

d. Skripsi yang melibatkan subyek manusia harus terlebih dahulu mendapatkan 

surat persetujuan subyek (informed concent) yang menunjukkan bahwa subyek 

telah mendapat penjelasan mengenai tujuan dan tata cara penelitian serta setuju 

untuk terlibat dalam penelitian tersebut. 

e. Skripsi yang menggunakan atau melibatkan institusi lain harus mendapatkan 

persetujuan dari institusi yang dilibatkan. 
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2. Kode Etik Pembimbing 

a. Menerima mahasiswa untuk konsultasi di lingkungan STIKES Al Irsyad Al 

Islamiyyah Cilacap. 

b. Tidak menerima pembimbingan ditempat yang tidak sesuai. 

c. Membimbing sesuai dengan kapasitasnya sebagai seorang pembimbing 

dengan mengedepankan asaas dan etika ilmiah. 

d. Selalu mengusahakan agar bimbingannya dapat menyelesaikan tugas akhir 

tepat waktu. 

3. Kode Etik Penguji 

a. Tidak menerima dan atau meminta imbalan dalam bentuk meteriil maupun 

non materiil kepada mahasiswa yang diuji. 

b. Tidak menyampaikan perihal kelulusan kepada mahasiswa sebelum proses 

ujian. 

c. Menguji sesuai kapasitasnya sebagai seorang penguji dengan mengedepankan 

asas dan etika ilmiah. 

4. Kode Etik Mahasiswa 

a. Pada saat konsultasi, mahasiswa harus berpakaian rapi dan sopan. 

b. Tidak berupaya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun ke pembimbing 

untuk mempermudah menyelesaikan skripsi. 

c. Berkomunikasi secara baik pada saat melakukan konsultasi dan bersikap 

sopan. 

 

F. HAK KEPENGARANGAN 

1. Produk akhir skripsi adalah hak milik Program Studi sebagai sumber pustaka 

yang merupakan hak bebas royalty non eksklusif. 

2. Publikasi sebagian atau seluruhnya menjadi hak mahasiswa, pembimbing utama 

dan pembimbing anggota. 

3. Hasil karya yang menyertai skripsi dalam bentuk poster, artikel dan produk yang 

merupakan bagian dalam penilaian tugas akhir menjadi milik Program Studi. 

4. Skripsi yang dihasilkan dapat diterbitkan dalam majalah atau jurnal ilmiah 

dalam bentuk artikel. 
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5. Penerbitan dilakukan dengan mengacu pada ketentuann penulisan karya tulis 

ilmiah dan merupakan salah satu hak cipta yang harus dilindungi. Mengenai 

penerbitan skripsi, hak kepengarangan berada pada mahasiswa. 

6. Apabila mahasiswa ingin memanfaatkan skripsinya menjadi naskah yang akan 

dipublikasikan, maka mahasiswa menjadi pengarang pertama, sedangkan 

pembimbing utama dan anggota menjadi pengawang kedua dan ketiga.  
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BAB III 

PROSEDUR PENGAJUAN SKRIPSI 

Penyelenggaraan penyusunan skripsi mempertimbangkan proses pendidikan atas 

dasar sistem Satuan Kredit Semester (SKS) yang mengharuskan adanya evaluasi pada 

akhir program pendidikan. Prosedur penyusunan skripsi diadakan supaya tujuan 

pendidikan pada dua sistem tersebut tercapai. 

 

A. PERSYARATAN 

Mahasiswa yang diperbolehkan mengajukan untuk mengambil mata kuliah 

skripsi adalah: 

1. Mahasiswa yang sekurang-kurangnya telah lulus mata kuliah sebanyak 139 

SKS, tidak terdapat nilai E dan mempunyai nilai D tidak lebih dari 20% dari 

total SKS. 

2. IPK minimal 2,75. 

3. Telah lulus mata kuliah metode penelitian dan statistika farmasi. 

4. Telah registrasi administrasi semester VIII. 

5. Pada saat pengisian KRS, diharapkan mahasiswa sudah memiliki topik yang 

tentatif.  

 

B. BIMBINGAN SKRIPSI 

Bimbingan skripsi dilakukan pada penyusunan proposal dan penyusunan hasil 

penelitian. Proses pembimbingan dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Proses Penyusunan Proposal 

a. Mahasiswa mengajukan satu sampai tiga topik masalah penelitian disertai 

latar belakang, masalah penelitian dan tujuan penelitian kepada Ketua 

Program Studi (Ka Prodi). 

b. Ka Prodi menunjuk dosen pembimbing utama dan anggota berdasarkan topik 

dan masalah penelitian yang diajukan mahasiswa dan disesuaikan dengan 

keahlian dan kepakarannya. 

c. Mahasiswa melengkapi proposal sesuai dengan ketentuan dan 

dikonsultasikan kepada dosen pembimbing utama dan anggota. 
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d. Pertemuan untuk konsultasi dengan setiap dosen pembimbing (utama dan 

anggota) minimal 5 (lima) kali tatap muka. 

e. Setiap kali konsultasi, mahasiswa mendokumentasikan hasil konsultasi pada 

lembar konsultasi dan ditandatangani dosen pembimbing. 

f. Untuk melengkapi data studi pendahuluan, mahasiswa dapat meminta surat 

pengantar ke Penanggung Jawab (PJ) Akademik Program Studi. 

g. Setelah mendapat persetujuan dari kedua pembimbing, proposal penelitian 

dipresentasikan dalam seminar sidang proposal yang bersifat terbuka dan 

diuji oleh 3 (tiga) dosen penguji yang sudah ditunjuk oleh Ka Prodi dan 

disetujui oleh Puket 1. 

h. Sebelum seminar sidang proposal, mahasiswa melakukan pendaftaran ke 

Prodi dengan menyerahkan persyaratan surat layak uji yang ditandatangani 

oleh kedua pembimbing dan copy bukti registrasi semester VIII. 

 

2. Proses Pengambilan Data Dan Penyusunan Hasil Penelitian 

a. Pengambilan data hanya boleh dilakukan setelah mahasiswa melakukan 

perbaikan proposal dan disetujui serta ditandatangani oleh penguji utama, 

anggota I dan II. Proposal dikumpulkan ke perpustakaan. 

b. Untuk keperluan ijin penelitian dan pengambilan data, mahasiswa dapat 

meminta surat ke Penanggung Jawab (PJ) Akademik Prodi. 

c. Sebelum melakukan pengambilan data, mahasiswa melakukan uji instrumen 

dan hasilnya dilaporkan pada pembimbing utama dan anggota. 

d. Selalu berkonsultasi dengan pembimbing utama dan anggota untuk 

pengumpulan data, pengolahan data dan penyusunan hasil penelitian. 

e. Pertemuan dengan pembimbing dilakukan minimal 5 (lima) kali tatap muka 

sebelum sidang hasil skripsi. Hasil konsultasi didokumentasikan pada lembar 

konsultasi dan dijilid. 

f. Hasil penelitian dipresentasikan secara keseluruhan pada uji sidang hasil 

skripsi yang bersifat tertutup dan diuji oleh 3 (tiga) orang dosen penguji yang 

sudah ditunjuk oleh Ka Prodi dan disetujui oleh Puket 1. 
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3. Proses Penyempurnaan Proposal Dan Skripsi 

a. Perbaikan proposal dan hasil skripsi dilakukan berdasarkan masukan dalam 

seminar sidang proposal dan uji hasil skripsi dari 3 (tiga) orang dosen penguji. 

b. Konsultasi untuk perbaikan proposal dan hasil skripsi minimal 1 (satu) kali 

tatap muka dengan penguji utama, anggota I dan II. Hasil konsultasi 

didokumentasikan pada lembar konsultasi dan dijilid. 

c. Proses bimbingan proposal dan hasil skripsi berakhir dengan kesepakatan oleh 

penguji utama, anggota I dan II dengan cara memberikan tanda tangan pada 

lembar pengesahan. 

 

C. TATA TERTIB SEMINAR PROPOSAL DAN UJI SKRIPSI 

1. Sidang Seminar Proposal 

a. Seminar proposal dapat dilakukan apabila proposal telah mendapat persetujuan 

yang dibuktikan dengan lembar konsultasi dan tanda tangan pembimbing 

utamadan anggota pada lembar persetujuan proposal dan surat layak uji. 

b. Seminar proposal bersifat sidang terbuka dan dapat dihadiri oleh mahasiswa 

lain maupun masyarakat umum. 

c. Seminar proposal diuji oleh 3 (tiga) orang dosen penguji yang sudah ditunjuk 

oleh Ka Prodi dan disetujui oleh Puket 1. 

d. Seminar proposal dipimpin oleh ketua penguji (Penguji utama) Pembimbing 

utama dan anggota sebagai anggota penguji I dan Penguji anggota II bertugas 

sebagai moderator. 

e. Permohonan uji sidang proposal diajukan ke Ka Prodi dengan menyerahkan 

Surat Layak Uji seminar proposal yang telah ditandatangani leh kedua 

pembimbing, bukti pembayaran registrasi semester 8. Pelaksanaan seminar uji 

sidang proposal paling cepat dilaksanakan 2 (dua) hari setelah permohonan 

diajukan. 

f.   Berkas atau makalah proposal yang telah disetujui oleh kedua pembimbing 

dijilid dan digandakan sejumlah 3 (tiga) exemplar dan diserahkan kepada 

penguji minimal 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan. 
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2. Sidang Hasil Skripsi 

a. Sidang hasil skripsi dapat dilakukan apabila hasil penelitian yang dibuat 

mahasiswa telah mendapat persetujuan yang dibuktikan dengan lembar 

konsultasi dan tandatangan pembimbing utama dan anggota pada lembar 

persetujuan konsultasi dan surat layak uji sidang hasil skripsi. 

b. Sidang hasil skripsi bersifat tertutup untuk mahasiswa dan masyarakat umum. 

c. Sidang hasil skripsi diuji oleh 3 (tiga) orang dosen penguji yang sudah ditunjuk 

oleh Ka Prodi dan disetujui oleh Puket 1. 

d. Sidang hasil skripsi dipimpin oleh ketua penguji (Penguji utama) Pembimbing 

utama dan anggota sebagai anggota penguji I dan Penguji anggota II bertugas 

sebagai moderator. 

e. Permohonan uji sidang hasil skripsi diajukan ke Ka Prodi dengan menyerahkan 

Surat Layak Uji seminar proposal yang telah ditandatangani leh kedua 

pembimbing, bukti pembayaran registrasi semester 8. Pelaksanaan seminar uji 

sidang proposal paling cepat dilaksanakan 2 (dua) hari setelah permohonan 

diajukan. 

f. Berkas atau makalah skripsi yang telah disetujui oleh kedua pembimbing 

dijilid dan digandakan sejumlah 3 (tiga) exemplar dan diserahkan kepada 

penguji minimal 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan. 

 

3. Sanksi 

a. Pemberian sanksi kepada mahasiswa dilakukan jika mahasiswa melakukan 

plagiat atau melakukan pemalsuan data (forging of data). Sanksi dapat berupa 

penggantian judul penelitian ataupun pembatalan skripsi. 

b. Apabila mahasiswa tidak menyerahkan skripsi (yang sudah direvisi 

berdasarkan masukan dari 3 (tiga) dosen penguji), maka mahasiswa tidak dapat 

mengambil ijazah dan transkrip nilai. 

 

4. Lain-lain 

a. Selama seminar proposal berlangsung mahasiswa tidak diperkenankan keluar 

atau masuk ruangan dan atau berbicara dengan sesame mahasiswa. 
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b. Tempat pelaksanaan seminar proposal dan uji sidang hasil skripsi dilaksanakan 

di kampus STIKES Al Irsyad Al Islamiyyah Cilacap. 

c. Selama mengikuti seminar proposal dan uji sidang hasil skripsi mahasiswa 

wajib menggunakan seragam dan jas almamater sesuai aturan yang berlaku di 

STIKES Al Irsyad Al Islamiyyah Cilacap. 

d. Mahasiswa disarankan untuk menterjemahkan penulisan abstrak penelitian ke 

dalam Bahasa Inggris dengan meminta bantuan tim penerjemah. 

 

D. KETENTUAN KELULUSAN 

1. Setelah ujian selesai, penguji wajib mengumumkan: 

a. Lulus tanpa atau dengan revisi ringan. 

b. Lulus dengan revisi yang banyak dan perlu diadakan ujian ulang atau 

perbaikan yang lebih intensif. 

c. Tidak lulus dan wajib dilakukan ujian ulang. 

2. Penilaian skripsi merupakan nilai rata-rata dari penilaian seminar proposal dan 

sidang hasil skripsi dengan bobot yang telah ditetapkan pada halaman 

sebelumnya (Proposal 40%, Skripsi 60%). 

a. Nilai seminar proposal dan uji sidang hasil skripsi diperoleh dari rata-rata 

nilai yang diberikan oleh ketiga dosen penguji. Nilai batas lulus yang 

ditetapkan adalah 3,00 (pada rentang nilai 0-4) atau 75 (pada rentang nilai 

0-100). 

b. Perbedaan nilai diantara penguji tidak boleh lebih dari 0,5 (pada rentang 

nilai 0-4) atau 12,5 (pada rentang nilai 0-100). Jika terjadi perbedaan lebih 

dari 0,5 atau 12,5 (pada rentang nilai 0-100). Jika terjadi perbedaan lebih 

dari 0,5 atau 12,5 maka ketiga penguji akan membahas dan bermusyawarah 

untuk memperoleh kesepakatan. 
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E. INDIKATOR PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL 

NO ASPEK YANG DINILAI INDIKATOR 

1. PENULISAN 

 A. PENGUASAAN PENULISAN 

 1. Sistematika penulisan Sesuai tata urutan yang berlaku: 

a. Bagian pendahuluan: halaman judul, 

pengesahan, kata pengantar, daftar isi 

b. Bagian isi: Pendahuluan, tinjauan pustaka, 

kerangka konsep, hipotesis, definisi 

operasional, metodologi penelitian 

c. Daftar pustaka dan lampiran 

 2. Ketepatan Penggunaan 

Bahasa dan istilah 

a. Pungtuasi (Penggunaan tanda baca yang 

tepat) 

b. Diksi (Pemilihan kata yang tepat) 

 B. SEGI ILMIAH TULISAN 

 1. Kesesuaian Judul a. Isi tulisan sesuai judul 

b. Memungkinkan untuk diteliti 

c. Memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan iptek kefarmasian 

 2. Ketepatan penulisan masalah 

pada Latar Belakang 

a. Pernyataan masalah jelas 

b. Skala/justifikasi masalah 

c. Kronologis masalah (sebab dan akibat) 

d. Konsep solusi (dituliskan secara urut) 

 3. Rumusan Masalah a. Jelas, ringkas, didukung oleh fakta dan 

penting untuk diteliti 

b. Pernyataan masalah (berupa pertanyaan, 

pernyataan) 

 4. Tujuan dan Manfaat 

Penelitian 

a. Menggunakan kata kerja yang operasional 

b. Dapat dicapai dan spesifik 

c. Tertulis manfaat bagi pengembangan iptek 

kefarmasian  

 5. Ketepatan menuliskan 

Tinjauan Pustaka 

a. Semua variable dan factor yang akan diteliti 

ditulis dengan jelas 

b. Setiap pernyataan didukung oleh pustaka 

yang sesuai (Pengarang, tahun dan nomor 

halaman) 

c. Kejelasan dalam membuat “paraphrase” 

setiap pernyataan 

 6. Penyusunan kerangka 

konseptual 

a. Berdasarkan teori/model yang berlakusecara 

umum 

b. Menggambarkan semua yang tertulis pada 

Tinjauan Pustaka/ 

 7. Perumusan Hipotesis a. Kalimat pernyataan (antara variabel) 

b. Hipotesis kerja/nol dan dapat diuji 

c. Berdasarkan teori dan bersifat memprediksi 

 8. Penggunaan Metode 

Penelitian dan Statistik 

a. Pemilihan desain / rancangan yang tepat 

b. Sesuai dengan tujuan penelitian 
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c. Variabel yang diukur dinyatakan dengan 

jelas 

d. Penentuan subyek penelitian tepat 

e. Penjelasan pengumpulan data 

f.   Penentuan instrument penelitian tepat (valid 

dan reliable) menjawab pertanyaan 

g. Penggunaan pengolahan data yang tepat 

secara statistik (kualitatif/kuantitatif)  

 9. Penggunaan kepustakaan a. Konsisten dengan model penulisan pustaka 

yang digunakan 

b. Pustaka diambil dari tahun terbit maksimal 

10 tahun terakhir 

c. Pustaka yang dianjurkan adalah jurnal hasil 

penelitian terbaru dan buku ilmiah 

II PENYAJIAN 

 1. Kemampuan Penyajian a. Kemampuan mengemukakan konsep dan 

teori 

b. Kemampuan berbicara dengan jelas 

c. Kemampuan menyajikan teori secara 

sistematis 

d. Kemampuan dalam menekankan sesuatu hal 

yang penting 

 2. Kemampuan Berdiskusi a. Kemampuan berkomunikasi/dialog 

b. Kemampuan menjawab dengan tepat 

c. Kemampuan menerima fakta baru secara 

terbuka 

d. Kemampuan menerima pendapat lain secara 

kritis 

e. Kemampuan mengendalikan emosi 

f. Kejujuran mengemukakan pendapat 

 

 

F. INDIKATOR PENILAIAN UJI SIDANG HASIL SKRIPSI 

NO ASPEKYANG DINILAI INDIKATOR 

I PENULISAN 

 A. PENGUASAAN PENULISAN 

 1. Sistematika Penulisan Sesuai tata urutan yang berlaku: 

a. Bagian pendahuluan : halaman judul, 

pengesahan, kata pengantar,daftar isi, 

abstrak 

b. Bagian isi : Tinjauan pustaka, kerangka 

konsep, hipotesis, definisi operasional, 

metodologi, hasil dan pembahasan, 

kesimpulan dan saran 

c. Daftar pustaka dan lampiran 

 2. Ketepatan Penggunaan a. Pungtuasi (penggunaan tanda baca 
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Bahasa dan Istilah yang tepat) 

b. Diksi (pemilihan kata yang tepat) 

 B. SEGI ILMIAH TULISAN  

 1. Kesesuaian Judul a. Isi tulisan sesuai judul 

b. Memungkinkan untuk diteliti 

c. Memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan iptek kefarmasian 

 2. Ketepatan Penulisan 

Masalah pada Latar 

Belakang 

a. Pernyataan masalah jelas 

b. Skala/justifikasi masalah 

c. Kronologis masalah (sebab dan akibat) 

d. Konsep solusi (dituliskan secara urut) 

 3. Rumusan Masalah a. Jelas, ringkas, didukung oleh fakta dan 

penting untuk diteliti 

b. Pertanyaan masalah(berupa pertanyaan, 

pernyataan, spesifik dan terpisah) 

 4. Tujuan dan Manfaat 

Penelitian 

a. Menggunakan kata kerja yang 

operasional 

b. Dapat dicapai dan spesifik 

c. Tertulis manfaat bagi pengembangan 

iptek kefarmasian 

 5. Ketepatan menuliskan 

tinjauan masalah 

a. Semua variable dan factor yang 

berhubungan dengan masalah yang 

diteliti dituliskan 

b. Setiap pernyataan didukung oleh 

Pustaka yang sesuai (pengarang, tahun 

dan nomor halaman) 

c. Kejelasan dalam membuat 

“paraphrase” setiap pernyataan 

 6. Penyusunan Kerangka 

Konseptual 

a. Berdasarkan teori/model yang berlaku 

secara umum 

b. Menggambarkan semua yang tertulis 

pada Tinjauan Pustaka 

 7. Perumusan Hipotesis a. Kalimat pernyataan (antara variable) 

b. Hipotesis kerja/nol dapat diuji 

c. Berdasarkan teori dan bersifat 

memprediksi 

 8. Penggunaan Metode 

Penelitian dan Statistik 

a. Pemilihan desain/rancangan yang tepat 

b. Sesuai dengan tujuan penelitian 

c. Variabel yang diukur dinyatakan 

dengan jelas 

d. Penentuan subyek penelitian tepat 

e. Penjelasan pengumpulan data 

f. Penentuan instrument, alat dan bahan 

penelitian tepat 

g. Penggunaan pengolahan data yang 

tepat secara statistik 

(kualitatif/kuantitatif) 
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 9. Kemampuan menulis 

hasil 

a. Kalimat pengantar 

b. Penulisan karakteristik tempat dan 

responden/sampel 

c. Data dianalisis berdasarkan hasil 

 10. Pembahasan a. Menganalisis makna hasil penelitian 

dihubungkan dengan tujuan penelitian 

b. Penulisan mengandung unsur; fakta; 

teori/pustaka; opini 

c. Isi tulisan disesuaikan dengan tujuan 

penelitian 

d. Penulisan secara wajar dan tidak 

berlebihan 

 11. Kemampuan dalam 

menarik kesimpulan 

dan membuat saran 

a. Kesimpulan ditulis untuk menjawab 

masalah/tujuan penelitian 

b. Didasarkan pada hasil dan pembahasan 

c. Ringkas dan jelas dalam memberi 

makna hasil dengan meminimalkan 

penulisan angka hasil uji statistik 

 12. Penggunaan 

Kepustakaan 

a. Konsisten dengan model penulisan 

pustaka yang digunakan 

b. Pustaka diambil dari tahun terbit 

maksimal 10 tahun terakhir 

c. Pustaka yang dianjurkan adalah jurnal 

hasil penelitian dan buku ilmiah 

II PENYAJIAN SKRIPSI 

 1. Kemampuan Penyajian a. Kemampuan mengemukakan konsep 

dan teori 

b. Kemampuan berbicara dengan jelas 

c. Kemampuan menyajikan teori secara 

sistematis 

d. Kemampuan dalam menekankan 

sesuatu hal yang penting 

 2. Kemampuan Berdiskusi a. Kemampuan berdiskusi / dialog 

b. Kemampuan menjawab dengan tepat 

c. Kemampuan menerima fakta baru 

secara terbuka 

d. Kemampuan menerima pendapat lain 

secara kritis 

e. Kemampuan mengendalikan emosi 

f. Kejujuran mengemukakan pendapat 
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G. PENGUMPULAN PROPOSAL DAN SKRIPSI 

1. Proposal dan skripsi yang diajukan dan direvisi serta ditandatangani oleh ketiga 

dosen penguji di lembar pengesahan dijilid menggunakan hard cover dengan 

warna kuning. 

2. Proposal dan Skripsi diserahkan ke perpustakaan sebanyak satu eksemplar. 

3. Mahasiswa wajib menyusun artikel berdasarkan hasil penelitian (tata cara 

penulisan terlampir). 

4. Soft copy skripsi dan artikel/manuskrip jurnal diserahkan ke Prodi dalam bentuk 

CD. 

5. Skripsi dan artikel (hard copy dan soft copy) diserahkan paling lambat 10 hari 

setelah uji sidang hasil skripsi. 
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BAB IV 

FORMAT PENULISAN PROPOSAL DAN SKRIPSI 

 
Usulan penelitian untuk skripsi, selanjutnya disebut usulan skripsi atau proposal 

skripsi, terdiri atas bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. 

A. Bagian Awal 

Bagian awal mencakup Halaman Judul dan Halaman Persetujuan. 

1. Halaman Judul 

Halaman judul memuat tulisan “Proposal Skripsi S1”, judul, lambang STIKES 

AIAIC, nama dan NIM mahasiswa, Prodi, dan STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah 

Cilacap serta bulan dan tahun pengajuan. 

a. Tulisan “Proposal Skripsi S1”. 

b. Judul penelitian. Judul penelitian dibuat sesingkat-singkatnya, tetapi jelas dan 

menunjukkan dengan tepat masalah yang hendak diteliti dan tidak membuka 

peluang penafsiran yang beraneka ragam. 

c. Lambang STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap 

d. Nama mahasiswa ditulis dengan lengkap, tidak boleh disingkat. Di bawah nama 

dicantumkan NIM 

e. Nama Program Studi asal mahasiswa, STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah 

Cilacap. 

f. Bulan dan tahun pengajuan ditunjukkan dengan menuliskan di bawah tulisan 

STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap. 

Contoh halaman judul proposal skripsi dapat dilihat pada Lampiran 1  

2.   Halaman Persetujuan 

Halaman ini berisi persetujuan pembimbing lengkap dengan tanda tangan 

dan tanggal persetujuan. Contoh halaman persetujuan dapat dilihat pada Lampiran 

2. 

 

B. Bagian Utama 

Bagian utama usulan penelitian ini memuat Latar Belakang Masalah, 

Identifikasi Masalah, Batasan Masalah dan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Tinjauan Pustaka/Landasan Teori, Kerangka Pemikiran, Hipotesis (jika ada) (BAB 

I), Metode Penelitian, dan Jadwal Penelitian (BAB II). 
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1.   Latar belakang masalah 

Suatu masalah selalu berada dalam jaringan gejala lain yang menimbulkan 

masalah tersebut. Jaringan yang menimbulkan masalah itulah yang merupakan 

latar belakang masalah. Latar belakang masalah mengemukakan berbagai hal yang 

mengakibatkan munculnya masalah. Disamping itu, latar belakang masalah  

harus  mengemukakan  penalaran  tentang pentingnya pembahasan masalah atau 

alasan yang mendorong pemilihan topik. Hal lain yang termuat dalam latar 

belakang masalah ini adalah perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah 

dilakukan. 

2.   Perumusan masalah 

Berbagai permasalahan yang muncul harus diidentifikasi karena suatu 

masalah tidak pernah berdiri sendiri, melainkan terkait dengan masalah-

masalah yang lain. Berdasarkan latar belakang masalah, dapat disusun 

perumusan masalah. perumusan masalah inilah yang harus dicari jawabannya 

dalam penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena kompleksitas permasalahan ini 

dapat menyulitkan peneliti, peneliti perlu melakukan pembatasan masalah agar 

kedalaman analisisnya tetap terjaga. Setelah masalah dibatasi, langkah berikutnya 

adalah membuat rumusan masalah. Masalah yang dapat dirumuskan dengan jelas 

sudah merupakan separuh jalan menuju perolehan jawaban. Perumusan masalah 

secara jelas dan eksplisit harus dinyatakan dalam bentuk pertanyaan atau 

pernyataan sehingga dapat lebih mengundang pemikiran ke arah jawaban yang 

akan dicari melalui penelitian yang dilakukan. 

3.   Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan penelitian merupakan upaya pokok yang akan dikerjakan didalam tujuan 

yang ingin  dicapai  dalam  penelitian  ini.  Tujuan  penelitian  berupa  

jawaban  terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan 

masalah. 

b. Manfaat penelitian adalah kegunaan penelitian. Disini peneliti harus 

menyebutkan dengan jelas kegunaan penelitian yang akan dilakukan. 

Kegunaan penelitian antara lain  untuk  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  

pamecahan  masalah  berkaitan dengan topik yang sedang diteliti baik secara 

teoretis dan praktis. 
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4.   Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka memuat uraian sitematis  tentang hasil-hasil  penelitian  

yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan yang ada hubungannya dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Bahan pustaka yang digunakan untuk acuan 

skripsi adalah disarankan 50% dari jurnal terbaru (lima tahun terakhir) dan sisanya 

buku teks. Penyajian tinjauan pustaka hendaknya menunjukkan bahwa 

permasalahan yang akan diteliti belum terjawab atau belum terpecahkan secara 

memuaskan pada penelitian terdahulu. Fakta-fakta yang dikemukakan sejauh 

mungkin diambil dari sumber aslinya. Semua sumber yang dipakai harus 

dicantumkan. Pencantuman sumber dilakukan secara Harvard, yaitu dengan 

mencantumkan nama penulis dan tahun penerbitan. Contoh cara perujukan daftar 

pustaka dapat dilihat pada Lampiran 10. 

5.   Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan argumentasi teoritik sehingga penelitian 

mungkin dilakukan, yang didasarkan pada teori-teori yang telah diberikan pada 

tinjauan pustaka. 

6.   Hipotesis 

Hipotesis merupakan kesimpulan kerangka pemikiran, memuat pernyataan 

singkat yang disimpulkan  dari  kerangka  pemikiran  atau  tinjauan  pustaka  dan  

merupakan  jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi dan masih harus 

dibuktikan kebenarannya. Jawaban  sementara  ini  ditemukan  dari  teori-teori  

yang  dikaji  yang  dengan  kerangka pemikiran tertentu diramu dan diarahkan 

untuk dapat dirumuskan. Hipotesis pada dasarnya merupakan suatu dugaan. 

Dengan demikian, hipotesis bisa terbukti benar atau salah. 

7.   Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. 

Metode penelitian merupakan langkah operasional cara penyelesaian masalah 

berdasarkan kerangka pemikiran yang telah ditetapkan sebelumnya. 

8.   Jadwal Penelitian 

Dalam jadwal penelitian ditunjukkan: 

a. Tahap penelitian, 
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b. Rincian kegiatan pada tiap tahap, dan 

c. Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap tahapnya. 

 

 

C.  Bagian Akhir 

Bagian akhir terdiri atas daftar pustaka dan lampiran (jika ada). 

1.   Daftar Pustaka 

Daftar pustakan merupakan daftar buku, artikel dalam jurnal, artikel dalam 

proseding seminar, atau artikel dalam kumpulan karangan (antologi), atau sumber 

lain yang digunakan sebagai acuan didalam pengumpulan data, 

analisis/pembahasan, atau penyusunan usulan penelitian.  Daftar pustaka 

merupakan  persyaratan suatu  karya  ilmiah.  Daftar  pustaka ini disusun ke 

bawah menurut abjad nama akhir penulis pertama. 

a.  Buku 

  Pustaka yang berupa buku ditulis secara berturut-turut nama penulis, tahun 

terbit, judul buku, jilid, edisi, penerbit dan kota tempat buku itu diterbitkan. 

Antara nama penulis, tahun terbit, judul buku dan penerbit dipisahkan 

dengan tanda titik. Antara penerbit dan kota terbit dipisahkan dengan tanda 

koma. Nama penulis ditulis tanpa gelar, penulis dengan nama lebih dari 1 kata, 

nama pertama atau kedua disingkat sedang nama terakhir ditulis lengkap tanpa 

dibalik. 

b. Artikel dalam jurnal, prosiding atau majalah 

Artikel dalam jurnal ditulis secara berturut-turut nama penulis, tahun terbit, 

judul artikel, nama jurnal, volume (Vol), nomor halaman (No) (jika ada) dan 

halaman (Hal). Judul artikel ditulis miring, sedangkan nama jurnal ditulis biasa. 

Antara penerbit dan kota terbit dipisahkan dengan tanda koma. Nama penulis 

ditulis tanpa gelar, penulis dengan nama lebih dari 1 kata, nama pertama atau 

kedua disingkat sedang nama terakhir ditulis lengkap tanpa dibalik. 

c.  Buku lembaga 

Buku lembaga adalah buku yang dikeluarkan oleh sutu lembaga (pemerintah, 

swasta, perusahaan) yang ditulis oleh suatu komisi, panitia atau asosiasi tanpa 

menyebutkan penulis individu. Pustaka yang berupa lembaga seperti ini 

disebutkan secara berturut- turut nama lembaga (sekaligus penerbit), tahun 
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terbit, judul buku, penerbit dan kota terbit. 

 

d. Buku anonim 

Buku anonim adalah sebuah buku yang diterbitkan oleh penerbit tertentu tanpa 

menyebutkan penulisnya. Pustaka yang berupa buku anonim seperti ini jangan 

disebut dengan istilah anonim melainkan langsung dengan judul, tahun 

terbit, penerbit dan kota terbit. Contoh penulisan daftar pustaka dapat dilihat 

pada Lampiran 13. 

e.  Internet 

Nama penulis/Nama perusahaan atau lembaga, tahun (bila ada), alamat 

website, dan tanggal download. 

 

2.   Lampiran 

Dalam lampiran (jika ada) terdapat data, keterangan atau informasi yang 

diperlukan mengenai pelaksanaan penelitian, misalnya kuisioner. Lampiran ini 

sebagai pelengkap usulan penelitian. 
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BAB V  

SUSUNAN SKRIPSI 

 

Sama halnya dengan usulan penelitian, skripsi juga terdiri atas tiga bagian, yaitu 

bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Perbedaannya, skripsi isinya lebih luas 

dan merupakan laporan hasil penelitian. 

 

A. Bagian Awal 

Bagian awal mencakup halaman sampul depan, halaman judul, halaman 

pengesahan, halaman pernyataan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar 

gambar, daftar lampiran, abstrak (Bahasa Indonesia), serta abstract (Bahasa 

Inggris). 

1.   Halaman sampul depan 

Halaman sampul depan memuat judul skripsi, lambang STIKES Al-Irsyad Al-

Islamiyyah Cilacap,  nama dan  NIM,  maksud  skripsi,  instansi  yang dituju  dan  

tahun  penyelesaian skripsi. 

a. Judul skripsi dimuat sesingkat-singkatnya seperti yang sudah diuraikan pada 

usulan penelitian dan ditulis dengan huruf kapital, dimulai kurang lebih 5 cm 

dari tepi kertas.  

b. Lambang STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap. 

c. Nama  mahasiswa  yang  mengajukan  skripsi  (huruf  kapital)  ditulis  secara  

lengkap (tidak boleh memakai singkatan) dan tanpa derajat kesarjanaan. Di 

bawah nama dicantumkan NIM. 

d. Tulisan “Skripsi” diletakkan simetris. 

e. Maksud skripsi ialah untuk memenuhi sebagian dari persyaratan memperoleh 

derajat Sarjana Farmasi. 

f. Nama Program Studi asal mahasiswa, STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah 

Cilacap. 

g. Bulan dan tahun penyelesaian skripsi ialah bulan dan tahun ujian terakhir dan 

ditempatkan di bawah tulisan STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap. 
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2.   Halaman Judul 

Halaman judul berisi tulisan yang sama dengan halaman sampul depan, tetapi 

diketik di atas kertas putih. Contoh halaman judul skripsi terdapat pada Lampiran 

3. 

3.   Halaman Pengesahan 

Halaman ini memuat tanda tangan para pembimbing dan para penguji 

dan tanggal ujian. Contoh halaman pengesahan terdapat pada Lampiran 4. 

4.   Halaman Pernyataan Keaslian Penelitian 

Halaman   ini   memuat   pernyataan   kandidat   atas   keaslian   penelitian   

yang   telah dikerjakan, benar-benar hasil penelitian sendiri, tidak terdapat karya 

yang pernah diajukan untuk penelitian dan memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 

perguruan tinggi. Tidak pula terdapat kerja atau pendapat yang pernah ditulis atau 

diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan 

dalam daftar pustaka Contoh halaman Pernyataan Keaslian Penelitian terdapat 

pada Lampiran 5. 

5.   Halaman Abstrak (Bahasa Indonesia) 

Halaman abstrak memuat judul skripsi, nama mahasiswa, Prodi S1 Farmasi 

STIKES AIAIC. Abstrak merupakan uraian singkat tentang inti hasil penelitian 

yang mencakup tujuan dan metode penelitian. Abstrak biasanya terdiri atas 1-2 

alinea dan panjangnya tidak lebih dari dua halaman, maksimal 250 kata, serta 

diketik 1 spasi. Contoh abstrak terdapat pada Lampiran 6a. 

6.   Halaman Abstract (Bahasa Inggris) 

Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris, yang mempunyai komponen sama 

dengan abstrak. Contoh abstract terdapat pada Lampiran 6b. 

7.   Kata Pengantar 

Kata pengantar memuat hal-hal yang dianggap penting untuk disampaikan, 

diakhiri dengan bulan dan tahun penyelesaian laporan penelitian. Ucapan 

terimakasih dibatasi hanya yang terlibat langsung secara ilmiah.  Contoh halaman 

Kata Pengantar terdapat pada Lampiran 7. 

8.   Daftar Isi 

Daftar isi dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh 
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tentang isi skripsi dan sebagai petunjuk bagi pembaca  yang ingin langsung 

melihat suatu bab atau subbab. Daftar isi memuat urutan judul bab, sub judul 

bab, dan anak subjudul bab disertai dengan nomor halamannya. Contoh halaman 

Daftar Isi terdapat pada Lampiran 8. 

9.   Daftar Tabel 

Jika dalam skripsi terdapat banyak tabel, maka perlu dibuat daftar tabel 

yang memuat urutan judul tabel beserta halamannya. Jika dalam lampiran 

terdapat tabel maka perlu dituliskan daftar tabel lampiran. 

Contoh Daftar Tabel terdapat pada Lampiran 9a.   

10. Daftar Gambar 

Daftar gambar berisi urutan judul gambar dan nomor halamannnya. 

Ketentuan daftar gambar sama dengan ketentuan daftar tabel. Jika dalam lampiran 

terdapat gambar maka perlu dituliskan daftar gambar lampiran. Contoh Daftar 

Gambar terdapat pada Lampiran 9b.  

11.  Daftar Lampiran 

Sama halnya dengan daftar tabel dan daftar gambar, daftar lampiran dibuat 

jika skripsi dilengkapi dengan lampiran. Contoh Daftar Lampiran terdapat pada 

Lampiran 9c.  

 

B. Bagian Utama 

Bagian utama skripsi mengandung bab-bab: Pendahuluan (BAB I), Landasan 

Teori (BAB II), Metode Penelitian (BAB III), Hasil Penelitian dan Pembahasan 

(BAB IV), serta Kesimpulan dan Saran (BAB V). 

1.   Pendahuluan 

Pendahuluan memuat latar belakang masalah, Perumusan Masalah terdiri 

dari Identifikasi Masalah, Batasan Masalah dan Rumusan Masalah, Tujuan dan 

Manfaat Penelitian. 

a. Latar belakang masalah dalam skripsi hampir sama dengan yang terdapat dalam 

usulan skripsi tetapi sudah diperluas. 

b. Perumusan masalah sama dengan rumusan masalah yang terdapat dalam usulan 

skripsi. 

c.  Tujuan dan manfaat penelitian juga sama dengan tujuan dan manfaat yang 
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sudah disajikan dalam usulan skripsi. 

2.   Landasan teori 

Landasan Teori memuat tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, hipotesis 

(jika ada). Tinjauan pustaka isinya hampir sama dengan yang dikemukakan pada 

usulan skripsi dan mungkin telah diperluas dengan keterangan-keterangan 

tambahan yang dikumpulkan selama pelaksanaan penelitian. 

a.  Kerangaka pemikiran juga tidak berbeda dengan yang disajikan pada usulan 

skripsi yang telah diperluas dan disempurnakan. 

b.  Hipotesis berisi uraian singkat yang dirumuskan atas dasar landasan teori atau 

tinjauan pustaka dan rumusannya hampir sama dengan yang sudah 

dipaparkan pada usulan skripsi. 

3.   Metode penelitian 

         Metode penelitian dalam skripsi pada prinsipnya sama dengan metode 

penelitian dalam usulan skripsi. Bahan dan alat harus disebutkan spesifikasinya. 

Contoh penulisan Metodologi Penelitian terdapat pada lampiran 12. 

4.   Hasil penelitian dan pembahasan 

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang sifatnya terpadu. 

a.   Hasil penelitian dapat disajikan dalam bentuk daftar (tabel), grafik, foto, atau 

bentuk lain dan ditempatkan sedekat mungkin dengan pembahasan hasil 

penelitian, agar pembaca lebih mudah mengikuti uraian. 

b. Pembahasan tentang hasil yang diperoleh berupa penjelasan teoritik baik 

secara kualitatif, kuantitatif maupun statistik (jika mungkin). 

5.   Kesimpulan dan saran 

a.  Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil 

penelitian dan pembahasan. Jika penelitian mencantumkan hipotesis, 

kesimpulan ini dihubungkan dengan hipotesis. 

b. Saran dibuat berdasarkan pengalaman dan pertimbangan penulis (operasioanal). 

Saran ditujukan kepada para peneliti yang ingin melanjutkan atau 

mengembangkan penelitian sejenis dan pihak-pihak yang terkait. 
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C.  Bagian Akhir 

Bagian akhir memuat daftar pustaka dan lampiran. 

1.   Daftar Pustaka 

Daftar pustaka disusun seperti pada usulan skripsi. Contoh penulisan daftar 

pustaka terdapat pada Lampiran 13. 

2.   Lampiran 

Lampiran dipakai untuk menempatkan data, cara perhitungan bahan, data printout 

dari instrumen analisis, atau keterangan lain yang berfungsi untuk melengkapi 

uraian yang telah disajikan dalam hasil penelitian dan pembahasan. Semua 

lampiran harus dirujuk dalam teks. 
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BAB VI 

TATA CARA PENULISAN 

 

Tata cara penulisan meliputi bahan dan ukuran kertas, pengetikan, 

penomoran, penulisan daftar dan gambar, penggunaan bahasa, dan penulisan nama. 

 

A. Bahan dan Ukuran 

Bahan dan ukuran mencakup naskah, sampul, warna sampul, tulisan pada 

sampul, dan ukuran. 

1.   Naskah 

Naskah dibuat diatas kertas A4 80 gram dan tidak bolak balik. 

2.   Sampul 

Sampul dibuat dari kertas buffalo atau sejenis dan diperkuat dengan kertas karton 

dan dilapisi dengan plastik (hardcover). Tulisan yang tercetak pada sampul sama 

dengan yang terdapat pada halaman judul. Pada sisi samping dituliskan nama 

penulis, judul skripsi, dan tahun Contoh sampul tertera pada Lampiran 1. 

3. Warna Sampul 

Warna sampul STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap adalah biru. 

4.   Ukuran 

Ukuran halaman adalah 21 cm x 28 cm (ukuran kuarto /A4) 

 

B. Pengetikan 

1.   Naskah laporan skripsi diketik dengan jarak 1,5 spasi. 

2.   Huruf yang digunakan jenis Times New Roman (ukuran 12 point) atau ekuivalen 

dengannya. 

3.   Pengetikan seluruh naskah menggunakan jenis dan ukuran huruf yang sama. 

4.   Lambang-lambang, huruf, atau tanda-tanda yang tidak dapat diketik harus 

ditulis rapi dengan menggunakan tinta hitam. 

5.   Teknik penyajian angka dan satuan 

Jika kalimat dimulai dengan angka, angka tersebut harus ditulis dengan huruf.  

a.   Satuan ukuran yang tidak didahului dengan angka harus ditulis utuh. 

b.   Simbol atau singkatan tidak boleh diawal kalimat. 
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c.   Tanda persen (%) digunakan jika didahului oleh angka. 

6.  Batas tepi 

Batas tepi pengetikan dihitung dari tepi halaman dan diatur sebagai berikut: 

a.   Tepi atas 4 cm 

b.   Tepi bawah 3 cm  

c.   Tepi kiri 4 cm 

d.   Tepi kanan 3 cm 

6.   Judul, judul bab, subbab, anak subbab 

a.   Judul skripsi dan judul bab diketik dengan huruf besar (kapital) semua, diatur 

supaya simetris dengan jarak 4 cm dari tepi atas, tanpa diakhiri titik. 

b.  Huruf-huruf pertama judul, subbab, kecuali kata penghubung dan kata depan, 

ditulis dengan huruf besar dan diletakkan simetris, tanpa diakhiri titik. 

c.   Huruf-huruf pertama judul anak subbab ditulis dengan huruf besar, ditulis 

miring, diatur agar simetris, tanpa diakhiri titik. Contoh penulisan terdapat 

pada Lampiran 11. 

7.   Rincian 

Jika pada penulisan naskah ada perincian yang harus disusun ke bawah, 

digunakan nomor urut angka atau huruf sesuai dengan derajat rincian. 

Penggunaan garis penghubung atau bullet yang diletakkan di depan rincian tidak 

dibenarkan. 

8.   Gambar, tabel, persamaan atau rumus yang ditonjolkan ditulis simetris terhadap 

tepi kiri dan kanan. 

9.   Pengetikan isi teks 

Halaman naskah harus diisi penuh. Artinya, isi teks diketik dari batas tepi kiri 

sampai batas tepi kanan. Alinea dimulai pada 1,5 cm dari tepi kiri. 

 

C.  Penomoran 

1.   Halaman 

a.  Bagian awal laporan, mulai dari halaman judul sampai ke lambang dan 

singkatan diberi nomor halaman dengan angka romawi kecil dan ditulis di 

bagian bawah tengah (center). 
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b.  Bagian utama dan bagian akhir mulai dari pendahuluan sampai halaman 

terakhir diberi nomor halaman dengan menggunakan angka Arab. 

c.   Nomor halaman dengan angka Arab ditempatkan disebelah kanan atas, kecuali 

kalau ada judul bab. Untuk halaman yang demikian, nomor halamannya 

ditulis di tengah bawah. 

d.   Nomor halaman diketik dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari 

tepi atas atau bawah. Nomor halaman dapat juga ditulis dengan letak yang 

berbeda dengan aturan 1a, 1b, 1c, dan 1d dengan konsistensi tetap dijaga. 

2.   Tabel dan gambar diberi nomor urut dengan angka Arab. 

 Jika dalam lampiran terdapat tabel dan gambar maka penomoran tabel dan 

gambar dimulai dari 1 dengan tambahan kata tabel lampiran 1 atau gambar 

lampiran 1 

3.   Nomor urut persamaan yang berbentuk rumus matematis, reaksi kimia, dan lain-

lainnya ditulis dengan angka Arabdengan identitas bab persamaan tersebut berada 

didalam kurung dan ditempatkan dekat batas tepi kanan. Persamaan diberi nomor 

hanya jika memang akan diacu. 

4.  Tabel dan gambar 

a.   Tabel (contoh pada Lampiran 9a) 

1) Nomor tabel yang diikuti dengan judul ditempatkan simetris di atas 

tabel tanpa diakhiri dengan titik. Semua kata dalam judul tabel dimulai 

dengan huruf besar, kecuali kata penghubung dan kata depan. 

2)  Tabel  tidak  boleh  dipenggal  kecuali  kalau  memang  panjang  sehingga  

tidak mungkin diketik dalam satu halaman. 

3 )  Halaman lanjutan tabel dicantumkan nomor tabel dan kata lanjutan tanpa 

judul. 

4) Kolom-kolom diberi nama dan dijaga agar pemisahan antara yang satu 

dengan yang lain cukup tegas. 

5) Jika tabel lebih lebar dari ukuran lebar kertas sehingga harus dibuat 

memanjang, maka bagian atas tabel harus diletakkan di sebelah kiri kertas. 

6) Tabel yang lebih dari dua halaman atau yang harus dilipat, ditempatkan 

pada lampiran. 
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b.  Gambar (contoh pada Lampiran 9b) 

1) Gambar, grafik, peta, dan foto semuanya disebut gambar (tidak dibedakan). 

2)  Nomor gambar yang diikuti dengan judulnya diletakkan simetris di bawah 

gambar tanpa diakhiri dengan titik. Penulisan judul gambar sama dengan 

penulisan judul tabel. 

3 )  Gambar tidak boleh dipenggal. 

4) Jika gambar dilukis melebar sepanjang tinggi kertas, maka bagian atas 

gambar 

harus diletakkan di sebelah kiri kertas. 

5)  Ukuran gambar (lebar dan tingginya) diusahakan supaya sewajarnya 

(tidak terlalu kurus atau terlalu gemuk). 

6) Skala pada grafik harus dibuat agar mudah dipakai untuk mengadakan 

interpolasi atau ekstrapolasi. 

7)  Letak/posisi gambar di tengah (center). 

 

 

D. Pemakaian Bahasa 

1.   Bahasa   yang   digunakan   adalah   bahasa   Indonesia   yang   benar   dan   baik   

dengan menggunakan peraturan ejaan yang berlaku (EYD). 

2. Penggunaan bahasa asing dimungkinkan jika sifat dan tujuan penelitian 

memerlukan demikian (misal penulisan tesis/disertasi perguruan tinggi di luar 

negeri). 

3.   Istilah asing yang belum adapadanan kata Indonesia dicetak miring. 

4.   Bentuk kalimat pasif. 

Berkaitan dengan penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, berikut 

diberikan beberapa kesalahan yang sering dilakukan mahasiswa. 

a. Penulisan awalan ke atau di disamakan dengan penulisan kata depan ke atau di. 

b. Kata depan, misalnya pada, sering dipakai tidak pada tempatnya dengan 

meletakkannya di depan subjek (sehingga merusak susunan kalimat). 

c. Tanda baca digunakan tidak pada tempatnya. 
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E.  Penulisan Daftar Pustaka 

1.   Daftar pustaka 

Daftar pustaka ditulis sesuai urutan berikut : 

Untuk jurnal : Nama, tahun, judul artikel, nama jurnal, volume, halaman  

Untuk buku: Nama, tahun, judul buku, penerbit, kota terbit 

Catatan: Judul artikel digaris bawahi sedang nama jurnal ditulis miring Judul 

buku ditulis miring 

2.   Nama penulis yang diacu dalam uraian 

Penulis yang tulisannya diacu dalam uraian hanya disebutkan nama akhir saja dan 

kalau lebih dari dua orang hanya nama akhir penulis pertama yang dicantumkan 

diikuti dengan dkk. atau et al. Perhatikan 3 contoh berikut ini 

a. Menurut Riyanto (2003)....... 

b. Hukum Fick menurut  Clifton dan Loan (1991) adalah......  

c. Preparasi Histopatologi (Yansen, et. al., 2000)...... 

3.   Nama penulis dalam daftar pustaka 

Nama penulis ditulis dengan selengkap-lengkapnya, tanpa gelar kesarjanaan. 

Penulisan nama dilakukan dengan menyebutkan nama akhir terlebih dahulu, baru 

nama pertama dan kedua dengan singkatan. Nama akhir yang ditulis terlebih 

dahuludipisahkan dengan tanda koma dari nama pertama yang ditulis dibelakang 

nama akhir. Nama penulis kedua dan seterusnya ditulis sesuai aslinya dengan 

nama pertama dan kedua disingkat sedang nama akhir lengkap. Cara penulisan itu 

berlaku juga untuk nama Indonesia yang terdiri dari dua kata atau lebih. 

 

F.  Pengutipan 

1.   Pengutipan langsung 

Pengutipan langsung adalah pengacuan dengan cara mengutip atau 

menirukan kalimat atau ungkapan seseorang sebagaimana bunyi aslinya.  Kutipan 

langsung diletakkan diantara dua tanda kutip (“...”) jika ungkapan atau kalimat yang 

dikutip kurang dari empat baris. Kutipan tersebut langsung dijalin dalam satu 

kalimat. Jika ungkapan kalimat yang dikutip itu terdiri dari empat baris atau lebih, 

maka kutipan tersebut harus ditulis secara tersendiri dengan spasi tunggal menjorok 

ke dalam dan diawali atau diakhiri dengan penyebutan sumber aslinya. 
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2.   Pengutipan tidak langsung 

Pengutipan tidak langsung adalah tindakan mengutip pernyataan, gagasan atau 

konsep seseorang dengan cara mengambil inti maknanya. Kutipan tidak langsung 

seperti ini bisa dimasukkan ke dalam kalimat, tetapi sumber yang diacu harus tetap 

disebutkan lengkap dengan tahun terbitnya. 
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Lampiran 1. Format Halaman Judul Proposal Skripsi 

 

Proposal Skripsi (*) 
 

JUDUL PROPOSAL SKRIPSI (**) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

USULAN SKRIPSI (*) 

 

Diajukan untuk menyusun skripsi sarjana farmasi 

Program Studi S1 Farmasi  (*) 
 

 

Disusun Oleh: (*)  

NAMA MAHASISWA (**) 

NIM (*) 
 
 

 
 

 
 
 

 
PROGRAM STUDI S1 FARMASI 

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  

AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH CAILACAP 
Bulan, Tahun (**) 

(sesuai bulan dan tahun pengajuan) 
 
 

(*) Font Times New Roman, 12 ppt, bold 

(**) Font Times New Roman, 14 ppt, bold 

Logo STIKES berwarna (biru) 
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Lampiran 2.  Format Halaman Persetujuan 
 

PERSETUJUAN (**) 
 

 
 

Proposal Skripsi Mahasiswa: 

NAMA MAHASISWA 

NIM  

Dengan judul 

JUDUL PROPOSAL SKRIPSI (**) 

 
Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dikerjakan 

 

 
 
 

 

Pembimbing I 
 
 
 
 

 

…………………….................................... 
NIP ……………….................................... 

Cilacap, tanggal-bulan-tahun 

Pembimbing II 
 
 
 
 

 
…………………….................................... 
NIP ……………….................................... 

 
 

 
 
 
 

Mengetahui, 

Ketua Program Studi ……….. 
 
 
 
 

 
NIP ……………….................................... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(**) Font Times New Roman, 14 ppt, bold, yang tidak bertanda Times New Roman 12 ppt 
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Lampiran 3.   Format Halaman Judul Skripsi 
 

 

JUDUL SKRIPSI (**) 
 
 
 

 
 

 

 
SKRIPSI (**) 

 

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan 

mendapatkan gelar Sarjana Farmasi  

di STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap (*) 
 

Disusun oleh: (*)  

NAMA MAHASISWA (**) 

NIM (*) 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM STUDI S1 FARMASI 
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN 

AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH CILACAP 
Bulan, Tahun (**) 

(sesuai bulan dan tahun penyelesaian) 
 

 
 

(*) Font Times New Roman, 12 ppt, bold 

(**) Font Times New Roman, 14 ppt, bold 
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Lampiran 4. Format Halaman Persetujuan Skripsi 
 
 

 

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI 

 

JUDUL SKRIPSI (**) 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
SKRIPSI (**) 

 

 

 

 

 

 

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan 

mendapatkan gelar Sarjana Farmasi  

di STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap (*) 
 

 

Disusun oleh: (*)  

NAMA MAHASISWA (**) 

NIM (*) 

 

 

 

 

Cilacap,…………… 

 

Pembimbing 1 

 

 

 

 

(Nama) 

NP 

Pembimbing II 

 

 

 

 

(Nama) 

NP 
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Lampiran 5. Format Halaman Pengesahan Skripsi 

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI 
 
 

Judul Skripsi 
 
 
 
 

Disusun Oleh: 
Nama Mahasiswa 

NIM 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi  

Program Studi S1 Farmasi 

Di STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap pada : 

 Hari : …………….... 

Tanggal : …………….... 

 
Dewan Penguji: 

1.  …………………………… ---------------------  

 
2. ……………………………      ----------------------- 

 

3……………………………..       --------------------- 

 

 

Mengesahkan 

Ketua 

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap 

 
 

 
 

…………………………… 

NP………………………. 
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Lampiran 6. Format Pernyataan 
 
 

PERNYATAAN 
 
 

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “JUDUL 

SKRIPSI (huruf kapital)” belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan 

di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga belum pernah ditulis 

atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah 

ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 

 
 

 
Cilacap, tanggal-bulan-tahun 

 
 

 
NAMA MAHASISWA 
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Lampiran 7a.  Format Halaman Abstrak 

 

PENGARUH FRAKSI ETIL ASETAT PEGAGAN (Centella asiatica (L.) Urban) 

TERHADAP EFEK SEDATIF PADA MENCIT BALB/C BERDASARKAN 

PARAMETER LAMA WAKTU TIDUR 
 

 

Isqi Karimah 

Program Studi S1 Farmasi  

STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap 
 

 

ABSTRAK 
 

Masalah sulit tidur sering terjadi, baik pada usia muda maupun usia lanjut dan 

seringkali timbul bersamaan dengan gangguan emosional, seperti kecemasan, kegelisahan, 

depresi atau ketakutan. Ekstrak pegagan (Centella asiatica (L.) Urban) terbukti mampu 

memberikan efek sedatif. Oleh karena itu perlu dilakukan uji efek sedatif fraksi etil asetat 

pegagan terhadap mencit balb/c berdasarkan parameter lama waktu tidur. Skrining fitokimia 

pada pegagan dilakukan dengan uji pendahuluan dan uji KLT. Jenis penelitian ini 

merupakan penelitian eksperimental dengan rancangan post test only control group design. 

Hewan uji yang digunakan adalah 15 ekor mencit balb/c jantan, dibagi secara acak menjadi 5 

kelompok. Terdiri dari kelompok kontrol positif (fenobarbital 6 mg/kgBB), kontrol negatif 

(Na CMC 0,5%), dan fraksi etil asetat pegagan dengan dosis 0,8 mg/grBB (P1), 1,6 mg/grBB 

(P2) dan 3,2 mg/grBB (P3) diberikan secara peroral. Pengamatan dilakukan dengan 

mencatat lama waktu tidur mencit. Data dianalisa dengan SPSS 16.0 for windows. Hasil 

skrining menunjukkan adanya senyawa triterpenoid pada uji pendahuluan. Hasil KLT 

menunjukkan bahwa Rf ekstrak etanol pegagan (0,78) dan fraksi etil asetat pegagan (0,77) 

positif mengandung triterpenoid yang diperjelas saat penyemprotan Liebermann- Burchard 

berwarna hijau. Fraksi etil asetat pegagan dalam berbagai dosis dapat memberikan efek 

sedative terhadap mencit dengan perbedaan yang signifikan (Sig 0,000<0,05) dibandingkan 

dengan luminal. Durasi waktu tidur sebanding dengan kenaikan dosis. Dosis 3,2 mg/grBB 

memberikan waktu tidur maksimal. 
 
Kata kunci: Centella asiatica (L.) Urban, fraksi etil asetat, efek sedatif, mencit balb/c. 
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Lampiran 7b.   Format Halaman Abstract 
 

 

THE EFFECT OF PEGAGAN (Centella asiatica (L.) Urban) ETHYL ACETATE 

FRACTION AS SEDATIVE IN BALB/C MICE BASED ON SLEEPING 

DURATION PARAMETER 
 

 

Isqi Karimah 

Department of Pharmacy, STIKES AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH CILACAP 

 

 

ABSTRACT 
 

Insomnia problem often occurs, in both young and old ages and it frequently occurs 

along with emotional disorders such as anxiety, restlessness, depression or fear. Pegagan 

extract(Centella asiatica) could exert sedative effect; For that reason, there should be a 

sedative  effect  examination  on  pegagan  ethyl  acetate  fraction  on  balb/c  mice  based  on 

sleeping duration parameter. Phytochemical screening was carried out with preliminary and 

TLC test. This study was experimental research with post-test only control group design. The 

tested animals used were 15 male balb/c mice, divided randomly into 5 groups. They were 

positive control (Phenobarbital 6 mg/kgBW), negative control (Na CMC 0,5%), and pegagan 

ethyl acetate fraction at 0.7 mg/grBW (P1), 1.6 mg/grBW (P2), and 3.2 mg/grBW (P3) doses 

was given orally. The observation was conducted by recording the mice’s sleeping duration. 

The data was analyzed with SPSS 16.0 for windows. The result of screening showed that 

positively contained triterpenoid compound in preliminary test. TLC test showed that Rf 

values of pegagan ethanol extract (0,78) and pegagan ethyl acetate fraction (0,77) 

positively contained triterpenoid with Liebermann- Burchad showed green colour. Pegagan 

ethyl acetate fraction at various doses could exert sedative effect on mice but with significant 

difference (Sig 0.000<0.05) compared with luminal. It could be found that the higher dose 

provided longer sleeping duration. Dose of 3.2 mg/grBW provided maximum sleeping 

duration. 
 

Keywords: Centella asiatica (L.) Urban, ethyl acetate fraction, sedative effect, balb/c mice. 
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Lampiran 8.   Format Kata Pengantar 
 

 

KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan YME karena berkat karunia-Nya penulis 

dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

Skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari banyak pihak, karena itu 

penulis menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Bapak  ...  selaku  Ketua STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap 

2. Bapak  ... selaku Kepala Program Studi S1 Farmasi STIKES Al-Irsyad Al-

Islamiyyah Cilacap  

3. Ibu ... selaku pembimbing skripsi 

4. Bapak ... selaku Pembimbing Akademi 

5. Ketua Laboratorium Farmasi STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap  

6. (Instansi lain yang terkait dalam pelaksanaan skripsi) 

7. Bapak-Ibu dosen Program Studi S1 Farmasi, STIKES Al-Irsyad Al-

Islamiyyah Cilacap  

8. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu 
 

Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena 

itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakannya. Namun demikian, 

penulis berharap semoga karya kecil ini bermanfaat bagi pembaca. 
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Lampiran 9.   Format Daftar Isi 

DAFTAR ISI  
 

Halaman 

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

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

HALAMAN PERNYATAAN.. .............................................................................................iii 

HALAMAN ABSTRAK .......................................................................................................iv 

HALAMAN ABSTRACT .....................................................................................................v 

KATA PENGANTAR ...........................................................................................................vi 

DARTAR ISI .........................................................................................................................vii 

DAFTAR TABEL..................................................................................................................viii 

DAFTAR GAMBAR .............................................................................................................ix 

DAFTAR LAMPIRAN..........................................................................................................x 

 
BAB  I.  PENDAHULUAN ...................................................................................................1 

A. Latar Belakang Masalah .....................................................................................1 

B. Perumusan Masalah ............................................................................................5 

1. Identifikasi Masalah ........................................................................................5 

2. Batasan Masalah .............................................................................................5 

3. Rumusan Masalah ...........................................................................................6 

C. Tujuan Penelitian................................................................................................6 

D. Manfaat Penelitian .............................................................................................7 

BAB  II. LANDASAN TEORI ..............................................................................................8 

A. Tinjauan Pustaka ................................................................................................8 

B. Kerangka Pemikiran ...........................................................................................18 

C. Hipotesis.............................................................................................................20 

BAB III.  METODOLOGI PENELITIAN ............................................................................22 

A. Metode Penelitian ..............................................................................................22 

B. Tempat dan Waktu Penelitian ............................................................................24 

C. Alat dan Bahan Yang Digunakan .......................................................................25 
1. Alat..................................................................................................................25 

2. Bahan ..............................................................................................................25 

D. Prosedur Penelitian ............................................................................................27 

E. Pengumpulan Data..............................................................................................30 

F. Teknik Analisis Data ..........................................................................................33 

BAB IV.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....................................................37 

A. Hasil Penelitian ..................................................................................................37 
 

B. Pembahasan ........................................................................................................48 

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN ........................................................52 

A. Kesimpulan ........................................................................................................52 
 

B. Saran ...................................................................................................................53 
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DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................................55 

LAMPIRAN-LAMPIRAN ...................................................................................................56 
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Lampiran 10a.   Format Daftar Tabel 
 

Halaman 

Tabel 1 Data Waktu Durasi Setiap Kelompok Perlakuan...................................... 33 

Tabel 2 Hasil Analisis Durasi Waktu Tidur Kelompok Perlakuan........................ 47 

Tabel 3 ................................................................................................................... dst. 

 
Contoh penulisan judul tabel pada body text Contoh: 

 
Tabel 2. Hasil Analisis Durasi Waktu Tidur Kelompok Perlakuan pada Berbagai Waktu (menit) 

 

 
No. 

 
Kelompok 

Waktu Durasi (menit) 

Dosis 0,8 mg/grBB Dosis 1,6 mg/grBB Dosis 3,2 mg/grBB 

1 1 136 163 195 

2 2 110 158 210 

 

Catatan: 

1.   Semua  tabel  harus  didukung  oleh  sumber  (pustaka),  kecuali  Tabel  Hasil  Analisis 

(penelitian). 

2.   Narasi, judul Tabel, setiap kata ditulis mulai dengan huruf kapital (misal: lihat pada 

Tabel 2), kecuali kata sambung. 

3.   Judul Tabel lebih dari 1 baris diketik satu spasi. 

4.   Tabel terpisah berjarak 1 spasi dengan narasi di atas dan atau di bawahnya. 

5.   Diusahakan Tabel dalam satu halaman, kecuali Tabel besar yang lebih dari satu halaman 

penuh dan harus dilipat. 

6.   Penulisan   tabel   menggunakan   standart   font   ini   kecuali   jika   tidak   muat   dibuat 

menyesuaikan 

7.  Huruf pada judul tabel dan di dalam tabel ditulis dengan ukuran 10, 1 spasi. Untuk judul 

tabel di bold/tebal.
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Lampiran 10b.Format Daftar Gambar 
 
 

DAFTAR GAMBAR 
 

Halaman 

Gambar 1 Struktur Kimia Fenobarbital ............................................................. 12 

Gambar 2 Hasil pengamatan efek sedatif dengan menggunakan parameter lama 

waktu tidur............................................................................................. 66 

Gambar 3 ................................................................................................................ dst. 

 
Penulisan judul Gambar pada body text diletakkan di bawah gambar dan ditulis center.Contoh 

: 

 
 

Gambar 2. Hasil pengamatan efek sedatif dengan menggunakan parameter lama waktu tidur. 

Tabel menunjukkan hasi yang signifikan antara kontrol positif dan pemberian 

ekstrak pegagan 
 
Catatan: 

1. Semua Gambar harus didukung oleh sumber (pustaka) kecuali pada Gambar hasil analisis 

(penelitian). 

2. Narasi judul Gambar, kata pertama ditulis mulai dengan huruf kapital (misal:  lihat 

Gambar 4). 

3. Judul Gambar lebih dari 1 baris diketik satu spasi. 

4. Gambar terpisah berjarak 2 spasi dengan narasi di atas dan atau di bawahnya. 

5. Diusahakan Gambar dalam satu halaman, kecuali Gambar besar yang lebih dari satu 

halaman penuh dan harus dilipat. 



 

50 

 

Lampiran 10c.  Format Daftar Lampiran 
 
 

DAFTAR LAMPIRAN 
 

 

Halaman 

Lampiran 1. Determinasi Tanaman Pegagan (Centella asiatica) ..........................................55 

Lampiran 2. Konversi Perhitungan Dosis ..............................................................................62 

Lampiran 3. Volume Maksimal Pemberian ...........................................................................70 

Lampiran 4. ............................................................................................................................dst 
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Lampiran 11.  Format Teknik Kutipan 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
A. Tinjauan Pustaka 

Pada bagian ini akan dikemukakan teori-teori atau penelitian yang telah dilakukan 

yang mendasari penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian pertama akan dibahas. 
 

 

1. Ekstrak Pegagan 

Menurut Amalia (2009), melaporkan bahwa ekstrak pegagan berefek sedatif……… 

Atau ditulis: 

Ekstrak pegagan berefek sedatif……………… (Amalia, 2009). 
 

 

2. Kandungan Kimia Herba Pegagan 

Menurut Asai and Miyazawa (2001), herba pegagan mengandung ……………… 

Atau ditulis: 

Herba pegagan mengandung…………….. (Asai and Miyazawa, 2001) 
 
 

Bila pengarang lebih dari 2, pengambilan pustaka hanya pengarang pertama yang 

dicantumkan diikuti kata et al (digaris bawahi). Sedangkan untuk pengarang bangsa kita, 

pengarang pertama diikuti huruf dkk. 

Contoh: 

Menurut Prakash, Tuli, Basu, and Modan (1980), Pegagan ……………… 

ditulis: 
 
 

Menurut Prakash, et al. (1980), Pegagan……………… 

atau ditulis: 

Pegagan ………….… (Prakash, et al; 1980) 
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Lampiran 12.   Contoh Penulisan Judul Bab, Sub Judul, Sub-Sub Judul dan Sebagainya 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A.  Tinjauan Pustaka 

…......................................…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….... 

..……….............................. 
1. Ekstrak Pegagan 

 
a. Kegunaan dan Manfaat

……………………………………………………………………....................  

1). Kegunaan 

.............…………………………………………………………………….............. 
2. Kandungan Kimia Herba Pegagan 

…………………………………………………. 
a. Flavanoid 

  

   …………………………………………………………...................……..... 

1).  Jenis Flavonoid 

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

(a). Glikosida Flavonoid 

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

2). Pengaruh pelarut 

              ……………………….......................…………… 

 
3. Klasifikasi Pegagan 

…………………………………………………………………………………............ 

..…………………………………………… 
 

 

B. Kerangka Pemikiran 

………………………………………………………………………............………… 

.……………………… 



 

53 
 

Lampiran 13. Contoh Penulisan Metodologi Penelitian 

BAB III  

METODOLOGI 

PENELITIAN 

A.   Metodologi Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. 
 

B.  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan   di   Laboratorium …. , selama…. bulan….mulai   dari 

….. sampai dengan….. 

 

C.  Alat dan Bahan yang digunakan 
 

1. Alat 
a. Spuit Terumo  

     b.  Timbangan digital (Metller toledo AG 204). 

     c.   Instrumen dan alat-alat yang digunakan harus disebutkan kualifikasinya (yaitu: 

merek dan type) dengan jelas 
 

  2.  Bahan 

   a. Bahan untuk pembuatan fraksi adalah tanaman pegagan (Centella asiatica (L.) 

Urban) diperoleh dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan 

Obat Tradisional (B2P2TO2T), etil asetat (laboratorium farmasi STIKES AIAIC), 

aquadest (laboratorium farmasi STIKES AIAIC), dan etanol 70% (laboratorium 

farmasi STIKES AIAIC). 

   b. Bahan untuk uji pendahuluan dan uji KLT yaitu etanol 96% (laboratorium farmasi 

STIKES AIAIC), diethyl eter p.a. (laboratorium kimia STIKES AIAIC), asam asetat 

anhidrat p.a. (laboratorium kimia STIKES AIAIC), H2SO4 pekat p.a. (laboratorium 

kimia STIKES AIAIC), plat silika 60GF254 (E. Merck) (laboratorium farmasi STIKES 

AIAIC), kloroform p.a. (laboratorium kimia farmasi STIKES AIAIC), metanol p.a.  

(laboratorium farmasi STIKES AIAIC), aquadest (laboratorium farmasi STIKES 

AIAIC), pereaksi Liebermann-Burchard (Bahan yang digunakan harus ditulis sesuai 

spesifikasinya) 

D.   Prosedur Penelitian 

1. Preparasi Sampel 

Proses yang dilakukan pada preparasi sampel yaitu pembuatan serbuk pegagan 

dikarenakan sampel sudah dalam bentuk simplisia...dst (kata kerja dalam langkah dan 

prosedur penelitian ditulis dalam bentuk kalimat PASIF) 
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Lampiran 14. Format Penulisan Daftar Pustaka 

 

DAFTAR PUSTAKA   

Daftar pustaka hanya memuat pustaka yang diacu dan disusun menurut abjad nama akhir 

penulis pertama, tanpa penomeran.  

a. Buku  

Nama penulis, tahun terbit, judul buku (dicetak miring), jilid, edisi ke, nomor halaman yang 

diacu (kecuali kalau seluruh buku), nama penerbit, dan kota terbit.  

Contoh:  

1) Buku yang dikarang oleh satu orang   

Buchwalow, I.B., and Bocker, W., 2010, Imunohystochemistry: Basics and Methods, 125-

130, Springer, Munster.  

2) Buku yang dikarang oleh lebih dari 1 orang  

Sangat, H.M., Zuhud, E.A.M., dan Damayanti, E.K., 2000, Kamus Penyakit dan Tumbuhan 

Obat Indonesia, 18-25, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. 

3) Buku yang diedit  

Lain, S., and Lane, D., 2005, Novel p53-based therapies: strategies and future prospects, in: 

Hainaut, P., and Wiman, K.G., (Eds.), 25 Years of p53 Research, 353-376, Springer, 

Netherlands.  

4) Prosiding  

Hengstermann, A., Linares, L.K., Ciechanover, A., Whitaker, N.J., and Scheffner, M., 2001, 

Complete switch from Mdm2 to human papilloma virus E6-mediated degradation of p53 in 

cervical cancer cells, Proceeding National Academy Science USA, 98 (3): 1218–1223. 

b. Majalah  

Nama penulis, tahun terbit, judul makalah, nama majalah dengan singkatan resminya 

(dicetak miring), jilid atau volume, (dicetak tebal), nomor penerbitan (jika ada), dan nomor 

halaman yang diacu.  

Contoh:  

Supadmi, W., 2011, Evaluasi penggunaan obat antihipertensi pada pasien gagal ginjal kronik 

yang menjalani hemodialisis, Farmasiana, 1(1): 65-77. 

 c. Anonim  
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Sumber pustaka yang tidak jelas atau tidak disebutkan pengarangnya ditulis anonim  terus 

mengikuti ketentuan seperti penulisan daftar pustaka butir buku. 

Contoh:  

Anonim, 1995, Farmakope Indonesia, Edisi IV, 49-57, Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia, Jakarta.  

 d. Terjemahan  

Stanley, L., Hosmer, D.W.Jr., and Klar, J., 1997, Besar Sampel dalam Penelitian Kesehatan, 

diterjemahkan oleh Pramono, D., Kusnanto, H., 63-69, Gadjah Mada University Press, 

Yogyakarta. 

 e. Skripsi, Tesis, Disertasi  

Yulianti, I., 2011, Gambaran konsumsi DHA yang terkandung dalam susu dan makanan 

tambahan pada penyandang autis di SLB Kota Bantul, Skripsi, Fakultas Farmasi Universitas 

Ahmad Dahlan, Yogyakarta.  
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