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KATA PENGANTAR 

 

 
Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT 

karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Panduan 

Penulisan Skripsi Mahasiswa S1 Fakultas Pertanian Universitas Syiah 

Kuala dapat diselesaikan. Ide dari lahirnya buku ini adalah karena selama ini 

dirasakan belum adanya acuan bagi mahasiswa dan juga dosen pembimbing 

tentang penulisan laporan akhir dari penelitian (skripsi) mahasiswa terutama 

tentang aturan dan sistimatika penulisan skripsi. Hal ini tentu saja menyulitkan 

bagi mahasiswa dalam menulis skripsi dan juga bagi pembimbing dalam 

memeriksa skripsi dari mahasiswa. Disamping itu,  dengan adanya buku 

panduan ini perbedaan-perbedaan dalam aturan dan sistimatika penulisan skripsi 

S1 pada masing-masing jurusan/program studi (Agribisnis, Agroteknologi, Ilmu 

Tanah, Kehutanan, Peternakan, Proteksi Tanaman, Teknik Pertanian, Teknologi 

Hasil Pertanian) di lingkungan Fakultas Pertanian Unsyiah dapat diminimalisir.   

Buku ini berisikan tentang panduan mulai dari aturan penulisan, format 

dan sistimatika penulisan sebuah karya ilmiah yang telah disesuaikan dengan 

ejaan yang disempurnakan (Permendiknas RI Nomor 46 Tahun 2009). Pada 

bagian akhir dari buku ini juga dilampirkan contoh skripsi mahasiswa Fakultas 

Pertanian yang telah disesuaikan dengan aturan dan sistimatika yang dibuat 

untuk memudahkan bagi mahasiswa dalam menerjemahkan aturan-aturan yang 

dibuat dalam bentuk narasi. 

Buku panduan ini merupakan hasil diskusi dan kesepakatan wakil dari 

masing-masing perwakilan dari juruan/program studi di lingkungan Fakultas 

Pertanian, sehingga apabila terdapat perbedaan dari aturan dan sistim penulisan 

skripsi di masing-masing jurusan/program studi dapat diminimalisir. Sebagian 

dari aturan penulisan skripsi ini diadopsi dari karya TIM SJMF Fakultas 

Pertanian. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada TIM SJMF 

Fakultas Pertanian atas data yang telah dapat kami gunakan dalam buku ini. 
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Sebagai panitia yang dipercayakan untuk menyusun buku panduan ini, 

kami menyadari bahwa buku panduan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. 

Untuk itu, kami mohon saran dari Bapak/Ibu staf pengajar Fakultas Pertanian 

guna perbaikan buku panduan ini untuk masa yang akan datang.  

        

         Darussalam, Januari 2017 

             Tim Penyusun 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

 
1.1       Latar Belakang 

 

Skripsi merupakan salah satu karya ilmiah terbesar mahasiswa pada level 

sarjana (S1). Sebagai suatu karya ilmiah, maka skripsi tersebut harus memenuhi 

standar suatu karya ilmiah. Suatu karya atau tulisan disebut ilmiah jika karya 

tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.  Menurut Nazir (1999), 

kriteria suatu metode ilmiah adalah berdasarkan fakta, bebas dari prasangka, 

menggunakan prinsip-prinsip analisis yang baik, dapat menggunakan hipotesis, 

menggunakan ukuran dan nilai-nilai yang objektif, dan menggunakan teknik 

kuantitatif dan atau kualitatif. Langkah-langkah dari suatu metode ilmiah adalah 

memilih dan mendefinisikan masalah, survei terhadap data yang tersedia, 

memformulasikan hipotesa, membangun kerangka analisis serta alat-alat dalam 

menguji hipotesis, mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data serta 

membuat interpretasi, membuat generalisasi dan kesimpulan, dan membuat 

laporan. 

Laporan karya ilmiah merupakan jembatan transfer informasi 

(pengetahuan) antara peneliti dengan pembaca atau peneliti lain.  Oleh karena 

itu, suatu laporan karya ilmiah harus ditulis dengan baik agar informasi dan 

pengetahuan yang ada dalam laporan tersebut dapat tersampaikan dengan baik 

kepada para pembaca. Secara umum, baik tidaknya suatu laporan karya ilmiah 

ditentukan oleh 2 (dua) hal, yaitu : (1) isu/masalah yang diangkat dalam 

penelitian, dan (2) teknik penulisan.  Isu yang menarik, up-to-date, dan memiliki 

tingkat urgensi serta manfaat yang tinggi bagi kehidupan dan pengembangan 

ilmu pengetahuan akan menentukan bobot dari suatu penelitian. Menurut Nazir 

(1999), ciri masalah yang baik dari suatu penelitian adalah punya makna bagi 

hidup manusia dan perkembangan ilmu pengetahuan, hasilnya berlaku lama 

(visioner), memiliki daya tarik yang kuat (baik bagi peneliti maupun 

masyarakat), dan secara operasional dapat diteliti. 

Selain isi seperti tersebut di atas, teknik penulisan suatu karya ilmiah 

juga sangat menentukan tingkat keilmiahan suatu karya ilmiah.  Teknik 

penulisan atau gaya selingkung mencakup gaya bahasa, struktur, dan format 
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penulisan.  Gaya bahasa tidak hanya menyangkut penggunaan ejaan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar, akan tetapi lebih luas mencakup bagaimana 

teknik menyusun kalimat dan paragraph yang baik, sehingga ide-ide yang kita 

sampaikan dapat dipahami oleh pembaca secara mudah dan cepat. 

Secara umum, struktur suatu karya ilmiah meliputi bagian pembuka, isi, 

dan bagian akhir. Bagian pembuka terdiri dari mulai dari lembar judul, lembar 

pengesahan sampai dengan daftar lampiran. Bagian isi terdiri dari bab 

pendahuluan hingga bab kesimpulan dan daftar pustaka, sedangkan bagian akhir 

berisi lampiran-lampiran, seperti print out hasil pengolahan data dengan 

software, peta lokasi, dokumentasi penelitian, dan lain-lain. 

Format penulisan laporan karya ilmiah (skripsi) haruslah terstandarisasi 

dan konsistensi dari awal sampai akhir laporan ilmiah. Selain menentukan kadar 

keilmiahan, format penulisan ini juga berpengaruh pada penampilan dan 

keluwesan suatu laporan karya ilmiah.  Untuk itu format penulisan karya ilmiah 

harus mendapat perhatian para mahasiswa dan dosen dalam lingkungan Fakultas 

Pertanian Unsyiah.  Format penulisan karya ilmiah meliputi banyak hal seperti: 

ukuran kertas, margin (batas kanan, kiri, atas, dan bawah kertas), bentuk huruf 

dan ukuran huruf (font), jarak (spasi) antar baris, bab dengan sub bab, sub bab 

dengan paragraph sebelum dan sesudahnya, judul tabel dengan paragraph 

sebelumnya, judul tabel dengan tabel, struktur (bentuk) tabel, penempatan judul 

gambar, penomoran bab, sub bab, dan sub-sub bab, dan lain-lain. Hal lain yang 

juga sangat penting untuk diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah adalah tata 

cara mengutip dari tulisan orang lain dan penulisan daftar pustaka, sehingga 

tidak disebut plagiat. 

Semua hal yang disebut di atas, diatur secara sistematis, ringkas, dan 

lugas dalam buku panduan ini untuk dapat digunakan sebagai pedoman 

penulisan karya ilmiah (skripsi, praktek lapang, kuliah kerja praktek, dan lain-

lain) pada Fakultas Pertanian Unsyiah.   

 

1.2   Tujuan 

 

Adapun tujuan penulisan buku panduan penulisan karya ilmiah (skripsi) S1 

Fakultas Pertanian Unsyiah ini adalah: 
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a. Memberi panduan format dan sistimatika penulisan skripsi baik bagi 

mahasiswa maupun dosen sebagai pemeriksa skripsi mahasiswa di 

lingkungan Fakultas Pertanian Unsyiah. 

b. Menyeragamkan format dan sistimatika penulisan skripsi dalam 

lingkungan Fakultas Pertanian Unsyiah. Selama ini belum ada panduan 

baku yang dapat diikuti oleh mahasiswa dalam  penulisan skripsi sebagai 

salah satu syarat kelulusan. 

c. Memudahkan bagi mahasiswa dalam menulis skripsi dan dosen yang 

memeriksa skripsi berdasarkan format dan sistimatika yang telah 

disepakati bersama oleh semua jurusan/program studi yang ada 

lingkungan Fakultas Pertanian Unsyiah. 
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BAB II. FORMAT DAN TEKNIK PENULISAN 

 

 

2.1 Aturan Umum 

 Dalam penulisan karya tulis (skripsi) mahasiswa S1 Fakultas Pertanian 

ada beberapa ketentuan umum yang harus dipenuhi meliputi sebagai berikut: 

a. Kertas yang digunakan untuk penulisan skripsi adalah kertas HVS 
(houtvrij schrijfpapier) berwarna putih dengan berat 80 g dan ukuran 
A4 (210 mm x 297 mm), 

b. Jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman dengan 
ukuran huruf (font size) 12, kecuali pada judul, keterangan tabel, 
keterangan gambar menggunakan ukuran huruf (font size) 10. 

c. Ukuran Margin (batas) yang digunakan dalam pengetikan 
- Batas atas (top margin) =  3,0 cm 
- Batas bawah (bottom margin) =  2,5 cm 
- Batas kiri (left margin)                =  3,0 cm 
- Batas kanan (right margin)         =  2,5 cm 

d. Spasi yang digunakan dalam pengetikan skripsi adalah 1,5 kecuali 
pada judul dan keterangan tabel, keterangan gambar, isi tabel, dan 
daftar pustaka menggunakan    1 spasi.  

e. Baris kalimat pertama pada suatu paragraf dimulai pada jarak 1,25 
cm dari marjin kiri (1 tab atau 7 ketukan). Antar paragraf tidak 
terdapat spasi pemisah tambahan. 

f. Paragraf ditulis dalam bentuk justify alignment. 
g. Penomoran halaman sampul dalam menggunakan angka romawi 

kecil (i, ii, iii, iv, v, dst). Angka tesebut  diletakkan pada bagian 
tengah bawah halaman. 

h. Penomoran dari halaman bab pendahuluan hingga bab penutup 
menggunakan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Penomoran halaman 
ditulis pada bagian atas di sebelah kanan. Pada setiap bab penomoran 
diletakkan pada bagian tengah bawah halaman. 

i. Penomoran halaman pada daftar pustaka dan lampiran menyambung 
nomor pada halaman bab penutup. Aturan penulisan penomoran bisa 
dilihat pada point h. 

j. Penomoran bab menggunakan angka romawi besar  BAB I, BAB II 
dan seterusnya.  

k. Penomoran Sub bab dan sub sub bab menggunakan angka 1, 2 dan 
seterusnya, mengikuti penomoran bab (contoh: BAB I, Sub bab 1.1, 
sub sub bab 1.1.1, kata `BAB` dituliskan, `sedangkan sub bab dan 
sub sub bab` tidak dituliskan). Sub bab tingkat ketiga (1.1.1.1) tidak 
diperbolehkan. 
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l. Penulisan yang membutuhkan penjelasan beberapa point (perincian) 
ditulis dengan hurup kecil (a, b, c, d, e, dan seterusnya). 

m. Bahasa yang dipakai skripsi adalah bahasa Indonesia baku dengan 
gaya bahasa keilmuan yang bercirikan antara lain: 
- Berpedoman pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang 

disempurnakan (EYD) dan Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI) 2014. 

- Penulisan skripsi harus menggunakan bahasa baku (formal) yaitu 
bahasa yang tidak berbelit-belit, sistematis dan logis serta mudah 
dapat dipahami. 

- Kalimat dan paragraf tidak terlalu panjang (5-10 kalimat), 
sementara paragraf pada bab sebaiknya minimal terdiri atas 10 
paragraf. 

- Format dan tata cara penulisan harus konsisten. 
- Tanda baca seperti titik, koma, titik dua, tanda seru, tanda tanya, 

tanda persen, tanda penghubung, garis miring dan lainnya harus 
mengikuti pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. 

n. Pemilihan kata diusahakan semaksimal mungkin dari bahasa 
Indonesia (misalnya: dalam bahasa Inggris correction, yang dalam 
bahasa Indonesia menjadi koreksi, namun ada kata yang lebih baik 
dalam bahasa Indonesia yaitu perbaikan), kecuali yang tidak tersedia 
padanannya (misalnya in vitro) ditulis apa adanya.  

o. Kata yang diadopsi dari bahasa asing yang telah diubah kedalam 
bahasa Indonesia seperti koreksi ditulis normal (tidak dimiringkan 
atau ditebalkan), dan yang dari bahasa asing harus cetak miring 
dalam setiap penulisan kalimat.  

p. Semua hal ini berlaku baik bagi bahasa Latin atau Yunani maupun 
bahasa asing lainnya seperti Inggris, Perancis, Cina, Arab, Jerman, 
Jepang, dan lain-lain. 

 

2.2 Aturan Khusus 

 Beberapa ketentuan khusus yang harus diperhatikan oleh mahasiswa S1 

Fakultas Pertanian adalah sebagai berikut : 

2.2.1 Cara Menyajikan Tabel 

Ketentuan khusus yang harus diperhatikan dalam menyajikan tabel sebagai 

berikut : 

a. Sebuah tabel yang lengkap terdiri atas: nomor tabel, judul tabel, tubuh 
tabel dan isinya, dan keterangan tabel. 
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b. Keseluruhan bagian tabel dibuat dalam 1 spasi dan diletakkan rata marjin 
kiri dan kanan (justify alignment). Khusus untuk angka didalam tabel 
diletakkan rata marjin kanan (align text right). 

c. Jarak keseluruhan bagian tabel dari paragraf di atas dan atau di bawahnya 
adalah 2,5 spasi. 

d. Nomor dan judul tabel diletakkan di atas tubuh tabel, sedangkan 
keterangannya di bawah. Jarak dari nomor dan judul tabel ke tubuh tabel 
dan dari tubuh tabel ke keterangannya adalah 1 spasi. 

e. Nomor tabel tidak mengikuti penomoran bab. Nomor tabel ditulis sesuai 
dengan urutan tabel. Tabel pertama ditulis Tabel 1, begitu juga dengan 
tabel selanjutnya Tabel 2, Tabel 3 dan seterusnya sesuai dengan jumlah 
tabel.   

f. Judul tabel bukan sebuah kalimat, sehingga tidak diakhiri dengan titik. 
Setiap huruf awal dari setiap kata yang menyusun judul tabel ditulis 
dengan huruf kapital, kecuali kata sambung (yang, secara, pada, oleh, di, 
dan, dengan, terhadap). Judul tabel dibuat dengan benar sesuai dengan 
informasi yang disampaikan oleh tubuh tabel. 

g. Tabel dibuat dalam sistim terbuka, artinya tidak ada garis vertikal pada 
tabel dan garis horizontal hanya ditempatkan pada bagian atas tabel 
untuk penulisan informasi dari tabel dan di bawah sebagai penutup. 

h. Seperti halnya judul tabel, keterangan tabel juga bukan sebuah kalimat 
(cara penulisan mengikuti judul tabel). Keterangan tabel umumnya 
mencakup hal-hal sebagai berikut: (1) sumber kutipan tabel, (2) 
kepanjangan dari suatu singkatan yang digunakan di dalam tabel (kecuali 
singkatan yang umum seperti `No. untuk Nomor` dan `Ktr. untuk 
Keterangan`, dan (3) penjelasan atas suatu tanda/kode yang digunakan di 
dalam tabel. 

i. Khusus untuk penulisan angka, tanda baca koma digunakan untuk 
memisahkan angka desimal dan tanda baca titik untuk memisahkan 
ribuan.  

 

-  Contoh cara menyajikan tabel: 

Tabel 1. Interaksi antara Konsentrasi ABA, Pengeringan dan Durasi 
Osmoconditioning pada Kadar Asam Lemak Bebas Benih 

 
Perlakua

n 

H0 H10 

P14 P12 P10 P14 P12 P10 

O0 
O3 
O5 
O7 

2,325 a 
2,321 a 
2,230 a 
2,210 a 

2,322 a 
2,236 a 
2,230 a 
2,208 a 

2,327 a 
2,242 a 
2,213 a 
2,189 a 

1,096 e 
1,096 e 
1,095 e 
1,092 e 

1,637 bc 
1,658 bc 

1,407 cd 

1,395 cd 

2,213 a 
1,853 b 
1,637 bc 
1,349 de 

Keterangan:  Angka yang Diikuti oleh Huruf yang Sama pada Baris dan Kolom yang Sama  
Tidak Berbeda Nyata pada DMRT (P>0,05). 
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H0: ABA 0 ppm; H10 : ABA 10 ppm; P14 : Pengeringan Sampai Kadar Air Benih 
14% P12: Pengeringan Sampai Kadar Air Benih 12% ; P10: Pengeringan Sampai 
Kadar Air Benih 10%: O0; Tidak di-osmoconditioning ; O3 : Osmoconditioning 

Selama 3 Hari O5 : Osmoconditioning Selama 5 Hari; O7: Osmoconditioning 
Selama 7 Hari 

 

Tabel 2. Jenis Antibiotik yang Dilarang Penggunaannya dalam Pakan Ternak 
 

Jenis 
Antibiotik 

Dilarang 
Sejak 

Grup 
Antibiotik 

Hubungan 
dengan 

therapeutics 
Mekanisme Aksi 

Bambermycin  Glycolipid  Menghambat 
sintesis dinding 
sel 

Bacitracin  1999 Cyclic peptide Bacitracin Menghambat 
sintesis dinding 
sel 

Monensin  Ionophore  Menghambat 
sintesis 
membrane sel 

Salinomycin  Ionophore  Desintegras 
membrane sel 

Virginiamycin 1999 Streptogramin Quinupristin/d
alfopristin 

Menghambat 
sintesis dinding 
sel 

Tylosin 1999 Macrolide Erythromycin 
and Others 

Menghambat 
sintesis dinding 
sel 

Spiramycin 1999 Macrolide Erythromycin 
and Others 

Menghambat 
sintesis dinding 
sel 

Avilamycin  Orthosomycin Everninomycin Menghambat 
sintesis dinding 
sel 

Avoparcin 1997 Glycopeptide Vancomycin, 
teicoplanin 

Menghambat 
sintesis dinding 
sel 

Ardacin 1997 Glycopeptide Vancomycin, 
teicoplanin 

Menghambat 
sintesis dinding 
sel 

Efrotomycin  Elfamycin  Inhibition of cell 
wall synthesis 

Sumber : Butayet et al., 2004. atau referensi sumber data didalam tabel. 

 

2.2.2 Cara Menyajikan Gambar 

Ketentuan khusus yang harus diperhatikan dalam menyajikan gambar 

adalah sebagai berikut : 
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a. Gambar umumnya berupa grafik, skema, sketsa (foto/lukisan) dan rumus 

kimia atau rumus matematika tertentu. 

b. Sebuah gambar yang lengkap terdiri atas tubuh gambar, nomor dan judul 

gambar serta keterangannya. 

c. Keseluruhan bagian gambar diletakkan dengan jarak 2,5 spasi dari paragraf di 

atas dan atau di bawahnya, dan dengan jarak yang sama jauhnya dari marjin 

kiri dan kanan (justify alignment), dan tidak menggunakan box. 

d. Jarak tubuh gambar dari nomor, judul dan keterangan gambar adalah 1 spasi. 

e. Nomor gambar tidak mengikuti penomoran bab. Nomor gambar ditulis sesuai 

dengan urutan gambar. Gambar pertama, maka ditulis Gambar 1, begitu juga 

dengan gambar selanjutnya Gambar 2, Gambar 3 dan seterusnya sesuai 

dengan jumlah gambar.   

f. Judul gambar bukan sebuah kalimat, sehingga tidak diakhiri dengan titik. 

Setiap huruf awal dari setiap kata yang menyusun judul gambar ditulis 

dengan huruf kapital, kecuali kata sambung (yang, secara, di, dan, dalam, 

terhadap). Judul gambar dibuat dengan benar sesuai dengan informasi yang 

disampaikan oleh tubuh gambar. Letak judul gambar disesuaikan dengan 

besar gambar dan dimulai dari sebelah kiri. 

g. Seperti halnya judul gambar, keterangan gambar juga bukan sebuah kalimat 

(cara penulisan mengikuti judul tabel). Keterangan gambar umumnya 

mencakup hal-hal sebagai berikut: (1) sumber kutipan gambar, (2) 

kepanjangan dari suatu singkatan yang digunakan di dalam gambar (skema), 

(3) penjelasan atas suatu tanda/kode yang digunakan di dalam gambar, (4) 

hasil analisa, dan (5) penjelasan tambahan. 

h. Nomor, judul dan keterangan gambar diketik dengan jarak 1 spasi. 

i. Apabila skripsi hendak dicetak hitam putih, perhatikan komposisi warna yang 

digunakan pada gambar. 
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-  Contoh cara menyajikan gambar: 

 

 
  Gambar 1.  Pengaruh konsentrasi nanoemulsi pala dan gliserol terhadap ketahanan 

terhadap air edible film  

 

 

 

Gambar 2. Proses Pembuatan Protein Sel Tunggal Secara Komersial 
(Sumber: Miller dan Lytsky, 2011) 

 

2.2.3 Cara Menulis Kutipan 

Ketentuan khusus yang harus diperhatikan dalam menulis kutipan adalah 

sebagai berikut : 
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a. Kutipan yang lengkap terdiri atas kalimat kutipan dan sumber. Sumber 

kutipan terdiri atas nama (nama-nama) penulis dan tahun diterbitkannya 

artikel (buku) sumber kutipan. 

b. Kalimat kutipan umumnya sebanyak 1 hingga 5 baris, harus di paraphrase-

kan (ditulis ulang dengan kalimat sendiri). Bila kalimat kutipan sudah sangat 

sesuai dengan kebutuhan penulis (sehingga tidak di paraphrase-kan) atau 

terlalu panjang (lebih dari 5 baris) maka dituliskan diantara 2 tanda petik 

ganda, serta dipisahkan dari paragraf yang bersangkutan dan dengan paragraf 

yang selanjutnya dengan tambahan 1 spasi, dan dengan menggunakan 1 spasi. 

c. Untuk nama penulis yang lebih dari satu kata, gunakanlah nama akhirnya 

diikuti dengan tahun terbit publikasinya. Bila penulisnya dua orang, gunakan 

kata `dan` sebagai pemisah antar nama, dan bila lebih dari dua orang, tuliskan 

nama akhir penulis pertama diikuti dengan `et al.` 

d. Bila kalimat kutipan berasal dari dua sumber, gunakan kata `dan` sebagai 

pemisah. Bila berasal dari lebih dua sumber, gunakan tanda baca titik koma 

(;) sebagai pemisah. 

e. Bila kalimat kutipan dan sumber kutipan berada di dalam sumber kutipan 

yang lain, gunakan kata `dalam` diantara sumber kutipan pertama dan sumber 

kutipan dimana terdapat sumber kutipan yang pertama. 

f. Terdapat beberapa variasi dalam gaya penulisan kutipan yang dapat dicermati 

pada contoh-contoh berikut: 

 

......... Pelepah daun terbentuk pada buku dan membungkus rapat batang utama 

hingga ke buku berikutnya (Rubatzky dan Yamaguchi, 1998). 

 

      ………Berbagai metode telah digunakan untuk mengevaluasi 

kebutuhan asam amino dengan tujuan untuk memperoleh kebutuhan asam amino 

yang akurat pada ternak unggas (D’Mello, 2003; Sterling et al., 2003; Vieira et 

al., 2004 dan Liebert, 2007, 2008).   

 

Finch-Savage (1996) menyatakan bahwa alasan terjadinya anomali pada prilaku 

benih intermediet dalam penyimpanan…. 



11 
 

 

Menurut Rubatzky dan Yamaguchi (1998), daun tanaman kacang merah 

mempunyai sifat menarik, yaitu daun tanaman ini suka menghadap dan 

mengikuti arah sinar matahari............ 

 

…….toleransi terhadap pengeringan antara spesies masih belum diketahui, dan 

ini terjadi pada benih kopi dimana Coffea liberica tergolong rekalsitran 

sedangkan C. canephora dan C. arabica tergolong intermediet (Hong dan Ellis, 

1995, dalam Adimargono, 1997). 

 

…..lebih lanjut ia juga menyatakan bahwa kadar air yang aman untuk 

penyimpanan benih kopi arabika adalah 13-15% (berdasarkan berat segar) (Lima 

et al., 2001). 

 

…….. Seharusnya, ketika kadar air benih cukup rendah, kerusakan akibat suhu 

rendah tidak terjadi, seperti yang telah dinyatakan oleh Roberts (1972) bahwa 

freezing injury tidak akan terjadi bila kadar air benih di bawah 15%. 

 

Ellis et al. (1990a, dalam Adimargono, 1997) menemukan tipe intermediet saat 

mengamati prilaku benih kopi (Coffea arabica) dalam penyimpanan…………… 

 

…..bagian protein dari membran telah dikeluarkan dari daerah yang kaya akan 

lemak dan daerah dari non bilayer fase heksagonal II, yang merusak efektivitas 

membran sebagai dinding penjaga yang permeabel (Crowe dan Crowe, 1982; 

Gordon-Kamm dan Steponkus, 1984; Plat-Aloia, 1998, semuanya dalam Bryant 

et al., 2001). 

Semua persenyawaan ini secara potensial beracun bagi sel (Fridofich, 1976; 

Hendry, 1993, keduanya dalam Come dan Corbineau, 1996). 

 

Produk dari gen-gen tersebut termasuk protein-protein yang memiliki fungsi 

dalam toleransi terhadap stres (Shinozaki dan Yamaguchi-Shinozaki, 1996, 

dalam  Yamaguchi-Shinozaki et al., 2000): 
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Shimonishi et al. (2000a) menginduksi embrio somatik melon dengan 10 mg/l 

ABA selama 3 hari untuk meningkatkan toleransinya terhadap pengeringan, dan 

mendapatkan bahwa ABA dapat meningkatkan ketahanan terhadap pengeringan, 

terutama untuk embrio berukuran sedang dan besar. Hasil serupa berupa 

ketahanan bertahan hidup yang tinggi juga didapatkan oleh Hirata dan 

Miyamoto (2000) saat menambahkan 2µm ABA selama satu hari pada prakultur 

akar rambut horseradish, yaitu sebesar 60% dibandingkan tanpa penambahan 

ABA. Pada cryopreservation embrio somatik ubi jalar, Shimonishi et al. (2000b) 

mendapatkan bahwa pada kebanyakan kasus tingkat viabilitas melebihi 80% 

dijumpai pada penambahan 5 atau 10 mg/l ABA selama 3-6 hari. 

 

……sehingga kebocoran pun terjadi, yang diduga karena adanya 

ketidakseimbangan antara molekul pada fase gel dan molekul pada fase liquid 

crystalline (Crowe et al., 1989a, b; 1997a; Clerc dan Thompson, 1995, semuanya 

dalam Oliver et al., 1998). 

 

Peroksida-peroksida dapat dibuang melalui aktivitas katalase atau kegiatan 

siklus askorbat-glutathion (Halliwel, 1984 dan Smith et al., 1989, keduanya 

dalam Come dan Corbineau, 1996) yang melibatkan peroksidasi askorbat, 

dehidro askorbat reduktase dan….. 

 

Bailly et al. (2000) pada bunga matahari dan Sung dan Chiu (2001) pada jagung 

manis, telah menunjukkan bahwa pengembalian viabilitas benih selama 

osmoconditioning… 

 

2.2.4 Cara Membuat Daftar Pustaka 

Beberapa ketentuan khusus yang harus diperhatikan dalam membuat 

daftar pustaka adalah sebagai berikut : 

a. Daftar Pustaka adalah kumpulan sumber-sumber bacaan yang dikutip di 

dalam karya ilmiah (umumnya terdapat di Bab-bab Pendahuluan, 

Tinjauan Pustaka dan Sub bab Pembahasan). 
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b. Sumber bacaan yang boleh dimasukkan ke dalam Daftar Pustaka adalah 

yang telah diterbitkan (memiliki ISSN atau ISBN).  

c. Gunakanlah paling sedikit 50% dari sumber bacaan berasal dari sumber 

utama (jurnal/prosiding). Jumlah bacaan yang digunakan paling sedikit 

25 sumber. 

d. Hindari sumber bacaan yang telah terlalu tua (di atas 15 tahun) kecuali: 

benar-benar penting, sumber pertama dari suatu pernyataan yang 

tidak/belum berubah, dan tidak ada di dalam sumber lain yang lebih 

muda. 

e. Spasi yang digunakan adalah 1, tambahkan 1 spasi untuk memisahkan 

antar sumber bahan bacaan. 

f. Sumber bacaan diurutkan berdasarkan huruf-huruf awalnya (bila terdapat 

nama-nama: Syamsuddin, Syafruddin, Syakur, maka urutan pertama 

adalah Syafruddin, kedua adalah Syakur dan ketiga adalah Syamsuddin). 

g. Bila penulis menulis beberapa buku/artikel di tahun yang sama 

(seringkali berupa terjemahan beberapa buku dari penulis yang sama), 

dahulukan buku/artikel yang lebih dulu dikutip, namun bila pada judul 

terdapat penomoran tertentu (misalnya sayuran dunia 1) maka 

didahulukan nomor yang terkecil. Pada akhir penulisan tahun terbit buku 

dituliskan huruf abjad kecil (superscript) secara berurutan dari `a` hingga 

seterusnya. 

h. Khusus untuk penulisan nama penulis beberapa hal berikut perlu 

diperhatikan: 

- Bila nama penulis lebih dari 1 kata, tulislah kata yang terakhir secara 

utuh diikuti dengan inisial1 nama (nama-nama) awalnya. 

- Bila penulisnya lebih dari 1 orang, penulis pertama dituliskan nama 

akhirnya diikuti dengan inisial nama (nama-nama) awalnya, 

sedangkan penulis selanjutnya dituliskan inisial nama (nama-nama) 

awalnya terlebih dahulu baru kemudian dituliskan nama akhirnya 

secara utuh. 
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- Beberapa buku ilmiah populer tidak menuliskan nama (nama-nama) 

penulisnya pada halaman sampul (yang ditulis nama tim atau 

singkatan tertentu), namun tertulis pada bagian dalam buku di kolom 

Katalog Dalam Terbitan (KDT). Bila di dalam KDT tidak tertulis 

nama (nama-nama) sebenarnya penulisnya atau tertulis seperti pada 

halaman sampul, maka tulislah nama tim atau singkatan tertentu 

tersebut (misalnya AAK, Tim Redaksi Trubus, Redaksi Agromedia, 

dan lain-lain). 

- Hindari sumber bacaan yang tidak memiliki nama penulis; 

penggunaan anonymous atau anonim tidak diperbolehkan. 

Demikian pula terhadap sumber bacaan yang tidak terdapat tahun 

penulisannya. 

i. Sumber-sumber bacaan yang dapat ditampilkan di dalam daftar pustaka 

adalah: buku teks atau buku ajar, jurnal hasil penelitian, prosiding dari 

suatu pertemuan ilmiah, bab dalam buku, artikel dalam buku (suplemen), 

skripsi, tesis, disertasi, laporan kegiatan, laporan tahunan, surat kabar, 

tabloid, majalah populer, tulisan ilmiah di internet. 

 

a. Buku Teks atau Buku Ajar yang Digunakan dalam Kegiatan Perkuliahan 

dan Buku Ilmiah Populer 

 
Buku teks atau buku ajar adalah buku yang digunakan dalam proses 

belajar mengajar, namun telah memiliki ISBN (misalnya Dasar-dasar Agronomi, 

Fisiologi Tumbuhan, Pengelolaan Hama Terpadu, dan lain-lain), sedangkan 

buku ilmiah populer adalah buku bacaan umum terkait obyek penelitian yang 

tidak digunakan dalam proses belajar mengajar (Bertanam Cabai Dalam Pot, 

Budidaya Semangka, Membuat Kompos dari Sampah Rumah Tangga, dan lain-

lain). 

 
Cara Penulisan Daftar Pustaka untuk Buku Sebagai Berikut: 

- Nama atau  nama-nama penulis (titik) tahun terbit (titik) judul buku  

(titik) penerbit (koma) kota penerbit (titik).  

- Setiap huruf awal yang menyusun judul buku ditulis dengan huruf 

kapital, kecuali kata sambung dan kata kedua dari kata berulang. 
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- Apabila merupakan buku terjemahan maka tulislah terjemahan diikuti 

nama atau nama-nama penerjemah di dalam tanda kurung setelah judul 

buku. 

- Nama penerbit ditulis lengkap seperti yang ditampilkan pada buku yang 

bersangkutan (termasuk bentuk perusahaannya harus dituliskan). 

- Halaman buku yang yang dimaksud adalah halaman diambilnya kutipan. 

Bila sebuah buku dikutip beberapa kali pada halaman yang berbeda 

buatlah kisaran halamannya. 

 

Contoh cara penulisan daftar pustaka untuk buku: 

Gardner, F.P., R.B. Pearce dan R.L. Mitchel. 1991. Fisiologi Tanaman Budidaya 
(terjemahan H. Susilo). Universitas Indonesia Press, Jakarta.  

 
Jumin, H.B. 2005. Dasar-dasar Agronomi. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.  
 
Moenandir, J. 1993a. Ilmu Gulma Dalam Sistem Pertanian. PT. RajaGrafindo, 

Jakarta.  
 
Moenandir, J. 1993b. Pengantar Ilmu dan Pengendalian Gulma. PT. 

RajaGrafindo, Jakarta.  
 
Moenandir, J. 1993c. Persaingan Tanaman Budidaya Dengan Gulma. PT. 

RajaGrafindo, Jakarta.  
 
NRC., 1994. Nutrient Requirements of Poultry.9th ed. National Academy of 

Science, Washington DC.  
 
Purwono dan R. Hartono. 2005a. Bertanam Jagung Unggul. Edisi 1. PT. Penebar 

Swadaya, Jakarta.  
 
Purwono dan R. Hartono. 2015b. Bertanam Jagung Unggul. Edisi 2. PT. Penebar 

Swadaya, Jakarta.  
 
Redaksi Agromedia. 2007. Budidaya Jagung Hibrida. CV. Agromedia Pustaka, 

Jakarta.  
 
Redaksi Trubus. 2006. Bertanam Sayuran di Lahan Sempit. PT. Penebar 

Swadaya, Jakarta.  
 
Reijntjes, C., B. Haverkort dan Waters-Bayer. 1992. Pertanian Masa Depan. CV. 

Kanisius, Yogyakarta.  
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Rubatzky, V.E. dan M. Yamaguchi. 1998a. Sayuran Dunia 1 (terjemahan Catur 
Herison). Penerbit ITB, Bandung.  

 
Rubatzky, V.E. dan M. Yamaguchi. 1998b. Sayuran Dunia 2 (terjemahan Catur 

Herison). Penerbit ITB, Bandung.  
 
Salisbury, F.P. dan C.W. Ross. 1995. Fisiologi Tumbuhan (terjemahan: D.R. 

Lukman dan Sumaryono). Penerbit ITB, Bandung.  
 

b. Jurnal 

 

Jurnal adalah kumpulan artikel hasil penelitian atau pemikiran dari 

sejumlah peneliti dari bidang yang sama, yang dipublikasikan (nasional tidak 

terakreditasi, nasional terakreditasi, dan internasional) 

 
Cara penulisan daftar pustaka untuk jurnal sebagai berikut: 

- Nama atau nama-nama penulis (titik) tahun terbit (titik) judul artikel 

(titik) nama jurnal (titik) volume (titik dua) kisaran halaman (titik). Jika 

ada nomor jurnal dibuat didalam kurung.  

- Seringkali pada setiap artikel telah disediakan cara menulis 

kepustakaannya (pada bagian header atau footer), mungkin hanya perlu 

sedikit modifikasi agar konsisten dengan artikel dari jurnal lainnya yang 

terdapat di dalam daftar pustaka. 

- Nama penulis ditulis seperti aturan penulisan nama pada buku. 

- Hanya huruf pertama kata pertama dari judul artikel yang ditulis kapital, 

kecuali huruf pertama penamaan latin tanaman. 

- Setiap huruf pertama nama jurnal dibuat kapital. 
 

Contoh cara penulisan daftar pustaka untuk jurnal: 

Bailly, C., A. Benamar, F. Corbineau dan C. Come. 2000. Antioxidant systems 
in sunflower (Helianthus annuus L.) seed as affected by priming. Seed 
Science Research. 10: 35-42. 

 
Bruggink, G.T., J.J.J. Ooms dan P. van der Toorn. 1999. Induction of Longevity 

in Primed Seeds. Seed Science Research. 9: 49-53. 
 
Bryant, G., K.L. Koster dan J. Wolfe. 2001. Membrane behaviour in seeds and 

other systems at low water content: the various effect of solutes. Seed 
Science Research. 11: 17-25. 
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Finnerty, T.L., J.M. Zajicek dan M.A. Hussey. 1992. Use of Seed Priming to 

Bypass Stratification Requirements of Three Aquilegia Species. 
HortScience. 27: 310-313. 

 
Hatta, M. 2011. Aplikasi perlakuan permukaan tanah dan jenis bahan organik 

terhadap indeks pertumbuhan tanaman cabe rawit. Jurnal Floratek. 6: 18-
27. 

 
Lima, W.A.A., D.C.F.S. Dias, E.M. Alfarenga, M.S. Reis dan P.R. Cecon. 2001. 

Preconditioning of coffee (Coffea arabica L.) seeds: effects on 
germination, vigour, and storability. Seed Science and Technology. 29: 
549-555. 

 
Oliver, A.E., L.M. Crowe dan J.H. Crowe. 1998. Method for dehydration-

tolerance: depression of the phase transition temperature in dry 
membranes and carbohydrate vitrification. Seed Science Research. 8: 
211-221. 

 
Sadiman, I., R. Soedrajat dan Subandi. 2003. Identifikasi tingkat kemunduran 

benih kedelai melalui daya hantar listrik dan viabilitas benih. Agrijurnal. 
8: 38-49. 

 
Sterling K.G., G.M. Pesti  dan R.I.  Balkali. 2003. Performance of broiler chicks 

fed various levels of dietary lysine and crude protein. Poultry Science. 
82:1939-1947.  

 
Sung, J.M dan K.Y. Chiu. 2001. Solid matrix priming can partially reverse the 

deterioration of sweet corn seed induced by 2,2`-azobis (2-
amidinopropane) hydrochloride generated free radicals. Seed Science 
And Technology. 29: 287-298. 

 
Taylor, J.L.S dan J. van Staden. 1996. Root Initiation in Vigna radiata (L.) 

Wilczek Hypocotyl Cuttings is Stimulated by Smoke-derived Extracts. 
Plant Growth Regulation. 18l: 165-168. 

 
 
c. Prosiding, Bab dalam Buku dan Artikel dalam Buku (Suplemen) 

Selain dalam bentuk jurnal, artikel hasil penelitian dapat pula 

diseminarkan dan dibukukan di dalam sebuah prosiding selama judul artikel 

masih berada dalam ruang lingkup tema seminar/lokakarya/kongres tersebut. 

Cara membuat daftar pustaka untuk artikel ilmiah di dalam prosiding berbeda 

dengan untuk jurnal. Terkadang beberapa penulis bekerjasama untuk 

menghasilkan sebuah buku. Mereka berbagi bab dengan tetap menjaga 
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kontinuitas isi buku, sehingga setiap bab ditulis oleh penulis (penulis-penulis) 

yang berbeda. Kadang kala yang lain, sebuah buku ditulis oleh seorang/beberapa 

penulis sehingga terlihat seperti buku biasa, namun di dalamnya pada bab-bab 

tertentu terdapat artikel (esai) oleh penulis lain yang berfungsi sebagai 

penguat/penjelas dari bab tersebut. Cara membuat daftar pustaka untuk bab 

dalam buku dan artikel dalam buku sama dengan untuk prosiding. 

 

Cara penulisan daftar pustaka untuk prosiding, bab dalam buku dan 

artikel dalam buku adalah sebagai berikut: 

- Nama atau nama-nama penulisnya (titik) tahun terbit (titik) judul artikel 

(titik) Dalam- nama atau nama-nama editor (titik) judul prosiding/buku 

(titik) penerbit (titik) kisaran halaman artikel di dalam prosiding/buku 

(titik) 

- Penulisan nama mengikuti aturan pada buku. 

- Hanya huruf pertama kata pertama judul artikel dibuat kapital, kecuali 

ada nama-nama tertentu. 

- Kata `Dalam` dicetak miring, tidak diikuti dengan titik 

- Nama atau nama-nama editor/penyunting mengikuti aturan penulisan 

nama pada buku, namun nama pertama tidak perlu dibalik. 

- Bila hanya ada satu editor setelah nama dituliskan `(ed.)`, namun bila ada 

lebih dari satu ditulis `(eds.)` 

- Huruf pertama setiap kata yang menyusun judul prosiding/buku dibuat 

kapital, kecuali untuk kata sambung dan kata kedua dari nama latin 

tanaman/hewan. 

 
Contoh cara penulisan daftar pustaka untuk prosiding, bab dalam buku 

dan artikel dalam buku adalah sebagai berikut: 

-  Prosiding 

 

Come, D. dan F. Corbineau. 1996. Metabolic damage related to desiccation 
sensitivity. Dalam A.S. Ouedraogo, K. Poulsen dan F. Stubsgaard (Eds.). 
Proceedings of A Workshop on Improved Methods for Handling and 
Storage of Intermediate/Recalcitrant Tropical Forest Tree Seeds.IPGRI, 
Rome and DANIDAForest Seed Centre, Humleboek. Hal: 107-120. 
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Finch-Savage, W. E. (1996). The role of developmental studies in research on 
recalcitrant and intermediate seeds. Dalam A.S. Ouedraogo, K. Poulsen 
dan F. Stubsgaard (Eds.). Proceedings of A Workshop on Improved 
Methods for Handling and Storage of Intermediate/Recalcitrant Tropical 
Forest Tree Seeds.IPGRI, Rome and DANIDAForest Seed Centre, 
Humleboek, Denmark. Hal: 83-97. 

 
Lu, T-G., L-C. Jian dan C-S. Sun. 2000. Current status of cryopreservation in 

China. Dalam F. Engelmann dan H. Takagi (eds.). Cryopreservation of 
Tropical Plant Germplasm, Current Research Progress and Application. 
JIRCAS, Tsukuba dan IPGRI, Rome. Hal: 310-314. 

 
Shimonishi, K., M. Ishikawa, S. Suzuki dan K. Oosawa. 2000a. 

Cryopreservation of melon somatic embryos by desiccation method. 
Dalam F. Engelman dan H. Takagi (Eds.). Cryopreservation of Tropical 
Plants Germplasm. Current Research Progress and Application.JIRCAS, 
Tsukuba, dan IPGRI, Rome. Hal: 167-171. 

 
Shimonishi, K., M. Karube dan M. Ishikawa. 2000b. Cryopreservation of 

somatic embryos of sweet potato by slow prefreezing method.  Dalam F. 
Engelman dan H. Takagi (Eds.). Cryopreservation of Tropical Plants 
Germplasm. Current Research Progress and Application.JIRCAS, 
Tsukuba, dan IPGRI, Rome. Hal: 368-370. 

 
Tan, K.H. 1997. Degradasi mineral tanah oleh asam organik. Dalam P.M. Huang 

dan M. Schnitzer. Interaksi Mineral Tanah dengan Organik Alami dan 
Mikroba (terjemahan D.H. Goenadi). Gadjah Mada University Press, 
Yogyakarta dan Publikasi Khusus SSSA No. 17. Hal: 1- 40. 

 
 

d. Bab dalam buku 

 

Roberts, E.H. 1972. Storage environtment and the control of viability. Dalam 
E.H. Roberts (Ed.). Viability of Seeds. Chapmann and Hall, Ltd., Great 
Britain.  

 
King, M.W dan E.H. Roberts. 1980. A strategy for future research into the 

storage of recalcitrant seeds. Dalam H.F. Chin dan E.H. Roberts (Eds.). 
Recalcitrant Crop Seeds. Tropical Press SDN. BHD., Kuala Lumpur.  

 
Harrington, J.F. 1972. Seed Storage and Longevity. Dalam T.T. Kozlowski 

(Eds.). Seed Biology. Academic Press, New York.  
 

 

f. Artikel dalam buku 

 
Carpita, N.C. 1995. Peranan penting khusus dinding sel primer dalam 

perkembangan tanaman. Dalam F.B. Salisbury dan C.W. Ross (penulis). 
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Fisiologi Tumbuhan Jilid 3 (terjemahan D.R. Lukman dan Sumaryono). 
Penerbit ITB, Bandung. Hal: 8-11. 

 

g. Skripsi, Tesis dan Disertasi, serta Laporan Kegiatan 

Skripsi, tesis dan disertasi adalah karya tulis ilmiah, yang umumnya 

merupakan laporan hasil penelitian, yang dibuat oleh seorang mahasiswa/i dalam 

rangka menyelesaikan studinya di suatu perguruan tinggi. Skripsi adalah laporan 

penelitian di tingkat strata 1, tesis di strata 2 dan disertasi di strata 3. Laporan 

kegiatan dapat berupa laporan akademik (seperti laporan praktikum, studi 

lapang, praktek ketrampilan dan kuliah kerja nyata) maupun laporan ilmiah lain 

yang dikeluarkan oleh instansi tertentu. 

 
Cara penulisan daftar pustaka untuk skripsi, tesis dan disertasi serta 

laporan kegiatan sebagai berikut: 

- Nama penulis (titik) tahun penulisan (titik) judul 

skripsi/tesis/disertasi/laporan kegiatan (titik) bentuk karya tulis (skripsi, 

tesis, disertasi, laporan kegiatan) (titik) institusi dimana karya tersebut 

dihasilkan (koma) kota dimana institusi tersebut berada (titik). 

- Nama penulis ditulis seperti aturan penulisan nama pada buku. 

- Hanya huruf pertama kata pertama dari judul yang ditulis kapital, kecuali 

huruf pertama penamaan latin tanaman atau nama daerah. 

- Setiap huruf pertama dari bentuk karya tulis dibuat kapital. 

 
Contoh cara penulisan daftar pustaka untuk skripsi, tesis dan disertai serta 

laporan kegiatan sebagai berikut: 

Adimargono, S. 1997. Recalcitrant seeds, identification and storage. Thesis. 
Larenstein International Agricultural Collage, Deventer. 

 
Hidayat, T dan T. Kurniawan. 2010. Analisis perubahan musim dan penyusunan 

pola tanam tanaman padi berdasarkan data curah hujan di Kabupaten 
Aceh Besar. Laporan Hasil Penelitian Dosen Muda. Jurusan Budidaya 
Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. 

 
Kurniawan, T. 2004. Uji pengeringan benih kopi arabika dengan praperlakuan 

ABA dan pascaperlakuan osmoconditioning. Tesis. Program 
Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 
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Mulyana. 2011. Pengaruh perendaman dalam larutan ekstraksi organik 
berpolifenol terhadap viabilitas benih kakao (Theobroma cacao L.) 
selama proses penyimpanan (kondisi aerob). Laporan Praktek Lapang. 
Program Studi Agronomi Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian 
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. 

 
Risa, R. 2012. Pengaruh umur pindah dan jarak tanam terhadap pertumbuhan 

dan hasil tanaman cabai merah. Skripsi. Program Studi Agroteknologi, 
Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. 

 
 

h. Surat Kabar, Tabloid dan Majalah Populer 

Cara penulisan daftar pustaka untuk surat kabar, tabloid dan majalah 

populer sebagai berikut: 

- Nama atau nama-nama penulis (titik) judul tulisan/artikel (titik) nama 

surat kabar/tabloid/majalah populer (titik dua) edisi (koma) tanggal, 

bulan dan tahun terbit (titik) rubrik/kolom/istilah lain yang digunakan 

untuk menamai bagian dimana tulisan tersebut berada (titik) kisaran 

halamannya (titik) 

- Nama penulis ditulis seperti aturan penulisan nama pada buku. 

- Hanya huruf pertama kata pertama dari judul tulisan/artikel yang dibuat 

kapital, kecuali ada penamaan tertentu. 

- Setiap huruf pertama dari setiap kata yang menyusun nama majalah, 

tabloid atau surat kabar dibuat kapital. 

 

Contoh cara penulisan daftar pustaka untuk surat kabar, tabloid dan 

majalah populer sebagai berikut: 

 

Sutiyoso, Y. 2011. Jambu air rontok. Trubus: 502, September 2011. Rubrik 
Pakar Menjawab. Hal: 40. 

 
Istianingsih, T. 2011. Markisa angola, siapa mau? Trubus: 502, September 2011. 

Rubrik Buah. Hal: 56-57. 
 
Febrian, R dan H. Batubara. 2005. Leuser tak kunjung ramah. Tempo: 23, 29 

Mei 2005. Hal 84-85. 
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i. Tulisan Ilmiah di Internet 

 Seperti halnya untuk sumber bacaan tercetak, karya ilmiah yang terdapat 

di internet (media online) dapat pula dimasukkan ke dalam daftar pustaka selama 

ber-ISSN. Terdapat beberapa kriteria agar karya ilmiah di dalam media online 

dapat dimasukkan ke dalam daftar pustaka, yaitu: 

- Karya tulis tersebut harus menunjukkan unsur ilmiah berupa hasil 

penelitian atau pemikiran, atau unsur berita (jurnalistik). 

- Terdapat editor yang bertanggung jawab (ada nama penerbit atau 

paling tidak negara penerbit. Umumnya editor terdiri atas beberapa 

orang). Dikelola oleh institusi dengan identitas yang jelas serta 

merupakan situs resmi. 

- Ada nama media yang konsisten, nama media tersebut tidak berubah 

walaupun karya tulis di dalamnya diperbaharui, dan nama media 

tersebut dapat dengan mudah ditemukan di dalam karya ilmiah. 

- Terdapat URL yang benar (pada MS. Word bila teks url di-ctrl+klik, 

maka langsung masuk ke website-nya). Dengan kata lain memiliki 

nama domain yang unik dan merujuk ke institusi diatas. 

- Karya ilmiah yang dikandung memiliki kaitan dengan nama media 

atau sasaran pembaca yang spesifik. 

- Khusus untuk blog, pengisi blog adalah multi personal dengan sistem 

keanggotaan yang baku. Sehingga blog pribadi tidak boleh 

dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Selain itu, sistem di blog harus 

menjamin bahwa tulisan tidak bisa direvisi maupun dihapus, minimal 

setelah mendapatkan komentar dari pembaca. 

 

Contoh cara penulisan daftar pustaka untuk artikel ilmiah di internet 

sebagai berikut: 

Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Berita: 
Pupuk Organik dari Sampah Kota. 
http://www.litbang.deptan.go.id/berita/one/873/. Diakses tanggal: 24 Mei 
2012. 

Cheeke, T.E., T.D. Rosenstiel dan M.B. Cruzan. 2012. Evidence of reduced 
arbuscular mycorrhizal fungal colonization in multiple lines of Bt maize. 
Am. J. Bot. 99:700-707. 

http://www.litbang.deptan.go.id/berita/one/873/
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http://www.amjbot.org/content/99/4/700.short?rss=1&amp%3bssource=
mfr. Diakses tanggal: 24 Mei 2012. 

 

2.2.5. Beberapa Contoh Penulisan Singkatan 

Istilah Singkatan/lambang Istilah Singkatan/lambang 

alanin Ala einsteinium Es 
aluminium Al emendavit emend. 
argentum Ag erbium Er 
arginina Arg europium Eu 
argon Ar familia 

nova 
fam. nov. 

arsenik As fermium Fm 
asam glutamat Glu forforus P 
asam aspartat Asp forma 

specialis 
f.sp. 

asparagina Asn fluorin F 
astatin At fransium Fr 
atmosfir atm gadolinium Gd 
aurum(emas) Au galium Ga 
ampere A genus 

novum 
gen. nov. 

barium Ba germanium Ge 
berkelium Bk giga G 
beryllium Be glisina Gly 
bismuth Bi glutamina Gln 
biovar bv. gram g 
biaya tetap TFC hektar ha 
biaya total TC hekto h 
cadmium Cd hertz Hz 
calcium Ca histidina His 
californium Cf hidroksilina Hyl 
carbon C hidoksiproli

na 
Hyp 

cerium Ce Inframerah IR 
centi c inci in 
cesium Cs indol acetid 

acid 
IAA 

chlorine Cl kandela cd 
chromium Cr kelvin K 
cobalt Co kilo k 
combination 
nova 

comb. Nov. kilogram kg 

copper 
(cuprun) 

Cu kilogram 
per tahun 

kg/thn 

corrigenum corrig. kilometer km 
curium Cm kilokalori kcal 

http://www.amjbot.org/content/99/4/700.short?rss=1&amp%3bssource=mfr
http://www.amjbot.org/content/99/4/700.short?rss=1&amp%3bssource=mfr
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cultivar cv. joule J 
daya J s-1 leusina Leu 
diataspermuka
anlaut 

dpl lisina Lys 

detik(sekon) s local area 
network 

LAN 

deka da maxwell Mx 
derajat celcius 0C mendeleviu

m 
Md 

desi d merkurium Hg 
disprosium Dy metionina Met 
mol mol nomen 

rejiciendum 
nom. rej. 

molibdium Nd nomen 
revictum 

nom. rev. 

molibdenum Mo osmium Os 
mega M oksigen O 
meter m ornitina Orn 
meter2 m2 pathovar pv. 
meter per detik m/s pendapatan 

kotor 
GM 

momen gaya N m penerimaan TR 
Neon Ne perhektar per ha 
neptunium Np radian rd 
Nikel Ni reveunue 

cost 
RC ratio 

niobium Nb return of 
investment 

ROI 

nitrogen N species sp. 
nobelium No subspecies subsp. 
nomen 
approbatum 

nom. approb. varietas var. 

nomen 
conservandum 

nom. cons. watt W 

nomen novum nom. nov. weber Wb 
nomen nudum nom. nud.   
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BAB III. SISTIMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

 

 
Menulis skripsi diperlukan sistimatika penulisan yang baik dan terstruktur. 

Dengan adanya penulisan skripsi secara sistematik maka tulisan yang disajikan akan 

terpola, tersusun, runtut, logis dan saling terkait agar fenomena penelitian atau 

emperical evidence, sampai dengan kesimpulan dan implikasi penelitian. 

Sistematika penulisan skripsi bervariasi dari satu institusi dengan institusi lainnya, 

mulai dari perbedaan jumlah bab sampai dengan perbedaan elemen-elemen bab 

yang ditampilkan. Perbedaan ini pada dasarnya merupakan bagian dari pilihan 

sistematika yang diinginkan, yang didukung oleh argumentasi yang sama benarnya. 

Sistimatika penulisan proposal dan sistimatika penulisan skripsi untuk Fakultas 

Pertanian ditampilkan sebagai berikut:  

 
SAMPUL LUAR  
SAMPUL DALAM  
LEMBAR PENGESAHAN  
LEMBAR PENGAKUAN (TIDAK PLAGIAT)  
RINGKASAN (BAHASA INDONESIA)  
KATA PENGANTAR  
DAFTAR ISI  
DAFTAR TABEL  
DAFTAR GAMBAR  
DAFTAR LAMPIRAN  
BAB I       PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  
1.2 Perumusan Masalah  
1.3 Tujuan 
1.4 Kegunaan Penelitian  
1.5 Hipotesis (apabila ada) 

BAB II     TINJAUAN PUSTAKA  
                  2.1   ............... 
                           2.1.1 ................. 
                           2.1.2 ................. 
                  2.2   ............... 
                  2.3   ...............                 
BAB III    METODE PENELITIAN  

3.1  Tempat dan Waktu Penelitian  
3.2  Objek dan Ruang Lingkup Penelitian (kalau penelitian survei/sensus)  
3.3  Alat dan Bahan (kalau menggunakan alat dan bahan)  
3.4  Populasi dan Sampel (kalau penelitian survei)  
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3.5  Analisa Data (berisi rancangan penelitian dan model analisa data)  
3.6  Prosedur Penelitian  

BAB IV    HASIL DAN PEMBAHASAN  
4.1  .............. 

                        4.1.1  .............. 
                        4.1.2  .............. 
                 4.2   ............... 
                 4.3   ...............  
BAB V     SIMPULAN DAN SARAN  
                 5.1 Kesimpulan  
                 5.2 Saran  
DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN  
BIODATA 

 

3.1 Sampul Luar 

Cara pembuatan Sampul Luar dapat dilihat pada Lampiran 1 (Contoh Skripsi 

Fakultas Pertanian Lengkap). 

 

3.2 Sampul Dalam 

Cara Pembuatan Sampul Dalam dapat dilihat pada pada Lampiran 1 (Contoh 

Skripsi Fakultas Pertanian Lengkap). 

 

3.3 Halaman Pengesahan 

Format halaman Pengesahan dapat dilihat pada Lampiran 1 (Contoh Skripsi 

Fakultas Pertanian Lengkap). 

 

3.4 Halaman Pernyataan 

Format halaman Pernyataan bebas flagiat dapat dilihat pada Lampiran 1 

(Contoh Skripsi Fakultas Pertanian Lengkap). 

 

3.5 Ringkasan  

Ringkasan berisi judul penelitian, nama mahasiswa, nama pembimbing, 

dan uraian lengkap tetapi ringkas, tentang latar belakang, tujuan penelitian, 

metode penelitian, hasil penelitian, serta simpulan penelitian. Ringkasan 

merupakan isi keseluruhan skripsi dalam bentuk miniatur, ditulis dalam Bahasa 
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Indonesia, dibuat antara 1- 2 halaman A4, spasi tunggal (1 spasi). Judul 

penelitian, nama mahasiswa dan pembimbing ditulis secara terpisah di atas teks. 

Contoh ringkasan dapat dilihat pada Lampiran 1 (Contoh Skripsi Fakultas 

Pertanian Lengkap). 

 
3.6 Kata Pengantar 

Beberapa ketentuan khusus yang harus diperhatikan dalam membuat kata 

pengantar adalah sebagai berikut : 

a. Isi Kata Pengantar sebagai berikut: 

 Paragraf I : Pernyataan syukur telah menyelesaikan penelitian dan 

penulisan skripsi (nyatakan judul skripsi) 

 Paragraf II : Sekilas tentang arti penting penelitian yang telah 

dilakukan 

 Paragraf III : Ucapan terimakasih (urutkan dari yang paling berperan 

dalam penelitian dan penulisan skripsi, termasuk ucapan terima kasih jika 

terlibat didalam  penelitian dosen) 

b. Di bawah, setelah paragraf ucapan terimakasih rata marjin kanan tulislah dan 

tandatangani: 

             Banda Aceh, tgl-bln-thn 

             (Nama lengkap penulis) 

 

3.7 Daftar Isi 

Beberapa ketentuan khusus yang harus diperhatikan dalam membuat 

daftar pustaka adalah sebagai berikut : 

a. Daftar Isi dibuat dalam 1 spasi, berikan 1 spasi tambahan untuk memisahkan 

antar Bab. 

b. Untuk Bab I hingga Bab V, yang ditampilkan cukup hingga tingkat sub bab 

nya saja. 

c. Contoh Daftar Isi dapat dilihat pada Lampiran 1 (Contoh Skripsi Fakultas 

Pertanian Lengkap). 
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3.8 Daftar Tabel 

Beberapa ketentuan khusus yang harus diperhatikan dalam membuat 

daftar tabel adalah sebagai berikut : 

a. Daftar Tabel diletakkan setelah Daftar Isi. 

b. Daftar Tabel dibuat dalam 1 spasi. 

c. Contoh Daftar Tabel  dapat dilihat pada Lampiran (Contoh Skripsi Fakultas 

Pertanian Lengkap). 

 

3.9 Daftar Gambar 

Beberapa ketentuan khusus yang harus diperhatikan dalam membuat 

daftar gambar adalah sebagai berikut : 

a. Daftar Gambar diletakkan setelah Daftar Tabel. 

b. Daftar Gambar dibuat dalam 1 spasi. 

d. Contoh Daftar Gambar  dapat dilihat pada Lampiran 1 (Contoh Skripsi 

Fakultas Pertanian Lengkap). 

 

3.10 Daftar Lampiran 

Beberapa ketentuan khusus yang harus diperhatikan dalam membuat 

daftar lampiran adalah sebagai berikut : 

a. Daftar Gambar  diletakkan setelah Daftar Tabel. 

b. Daftar Gambar dibuat dalam 1 spasi. 

e. Contoh Daftar Gambar  dapat dilihat pada Lampiran 1 (Contoh Skripsi 

Fakultas Pertanian Lengkap). 

 

3.11 Pendahuluan 

Beberapa ketentuan khusus yang harus diperhatikan dalam membuat 

pendahuluan adalah sebagai berikut : 

a. Bab Pendahuluan dimulai pada halaman 1, umumnya terdiri atas beberapa 

halaman, namun tidak boleh lebih dari 3 halaman. 

b. Bab Pendahuluan berisi sub bab: (1.1) Latar Belakang, (1.2) Perumusan 

Masalah (1.3) Tujuan, (1.4) Manfaat Penelitian, dan (1.5) hipotesis ((kalau 

menggunakan hipotesis). 
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c. Sub bab Latar Belakang terdiri atas beberapa paragraf, yang umumnya terdiri 

atas beberapa poin penting sebagai berikut: 

- Isi Latar Belakang secara umum merupakan hasil pemikiran penulis, 

namun masih boleh terdapat beberapa kutipan yang dirasakan penting.  

1. Dalam urutan penyampaian, gunakan pola berpikir deduktif, yaitu 

sampaikan hal-hal yang berlaku umum ke khusus. 

2. Penempatan tabel dan gambar sebaiknya dihindari. 

 

3.12 Tinjauan Pustaka 

Beberapa ketentuan khusus yang harus diperhatikan dalam membuat 

tinjauan pustaka adalah sebagai berikut : 

a. Tinjauan Pustaka berisi hasil penelusuran pustaka yang terkait dengan 

masalah-masalah yang ingin dipecahkan dalam penelitian. Bab Tinjauan 

Pustaka dapat dibagi menjadi beberapa sub bab. Contoh: 

Judul Penelitian:  Pengaruh konsentrasi dan dosis pupuk kandang terhadap 

pertumbuhan dan hasil sawi. 

-  Sub bab yang mungkin muncul:  

2.1  Botani dan Syarat Tumbuh Tanaman Sawi,  

2.2  Peran Bahan Organik terhadap Pertumbuhan dan Hasil Sawi,  

2.3  Pentingnya Konsentrasi Bahan Organik yang Tepat terhadap 

Pertumbuhan dan  Hasil Sawi,  

2.4  Pentingnya Dosis Bahan Organik yang Tepat terhadap 

Pertumbuhan dan Hasil Sawi, dan  

2.5  Keterkaitan Antara Konsentrasi dan Dosis pada Keefektifan 

Pemberian Pupuk Kandang 

b. Sumber hasil penelusuran pustaka (kutipan) harus dituliskan dengan jelas, 

perhatikan cara penulisan kutipan. 

c. Dalam urutan penyampaian, gunakan pola berpikir deduktif, yaitu sampaikan 

hal-hal yang berlaku umum ke khusus. Misalnya pada sub bab “Peran Bahan 

Organik terhadap Pertumbuhan dan Hasil Sawi”, urutan penyampaiannya 

adalah: 

- Paragraf I, definisi bahan organik 
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- Paragraf II, sumber-sumber bahan organik 

- Paragraf III, peran umum bahan organik terhadap tanah dan pertumbuhan 

serta hasil tanaman. 

- Paragraf IV, pengaruh bahan organik terhadap sifat fisik tanah 

- Paragraf V, pengaruh bahan organik terhadap sifat kimia tanah 

- Paragraf VI, pengaruh bahan organik terhadap sifat biologi tanah 

- Paragraf VII, bahan organik sebagai sumber unsur hara tanaman, 

kelebihan dan kekurangannya dibandingkan bahan anorganik. 

 

3.13 Metode Penelitian 

Beberapa ketentuan khusus yang harus diperhatikan dalam membuat 

metode penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Bab Metode Penelitian berisi sub bab: (1) Waktu dan Tempat Penelitian, (2) 

Objek dan Ruang Lingkup Penelitian (kalau penelitian survei/sensus), (3) 

Alat dan Bahan (kalau menggunakan alat dan bahan), (4) Populasi dan 

Sampel (kalau penelitian survey, kalau bukan penelitian survey maka menjadi 

parameter penelitian), (5) Analisis Data ((berisi rancangan penelitian dan 

model analisa data)) dan (6) Prosedur Penelitian. 

b. Sub bab Waktu dan Tempat Penelitian berisi keterangan lengkap kapan dan 

dimana penelitian dilaksanakan. Waktu penelitian cukup dituliskan dari 

tanggal bulan dan tahun berapa hingga tanggal bulan dan tahun berapa. 

Tempat penelitian ditulis alamat lengkap. Bila ada lebih dari satu tempat 

(misalnya laboratorium dan lapangan produksi) maka semuanya dituliskan 

alamat lengkap. 

c. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian berisikan objek yang akan diteliti dan 

batasan atau lingkup dari rencana penelitian tersebut. Pada bagian ini juga 

dapat disajikan asumsi-asumsi dasar yang digunakan sehingga penelitian ini 

dapat dilaksanakan dengan baik.  

d. Sub bab Alat dan Bahan berisi keterangan lengkap seluruh alat dan bahan 

yang digunakan dalam kegiatan penelitian. Alat adalah benda-benda yang 

dapat dipakai berulang-ulang, sedangkan bahan adalah benda atau 

persenyawaan tertentu yang hanya dapat dipergunakan satu kali untuk tujuan 
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tertentu. Keterangan lengkap yang perlu dituliskan biasanya terkait dengan 

merek, spesifikasi, jumlah, dan sumber. 

e. Sub bab Populasi dan Sampel berisi informasi konkrit tentang siapa (subjek) 

yang menjadi populasi dan siapa pula yang menjadi sampel.  Selanjutnya, 

ditentukan berapa jumlah (ukuran) sampel tersebut dan diambil dengan 

menggunakan teknik sampling apa. 

f. Sub bab Analisis Statistik berisi metode statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data yang dihasilkan dari kegiatan penelitian (data hasil 

pengamatan terhadap peubah/parameter/variabel penelitian), variabel 

operasional dan asumsi (jika diperlukan). Metode yang digunakan bisa jadi 

hanya satu (misalnya Rancangan Percobaan saja untuk melihat beda pengaruh 

perlakuan), namun bisa pula lebih dari satu (misalnya ditambah lagi dengan 

analisis korelasi untuk melihat hubungan antar perlakuan dan peubah atau 

antar peubah). Semua metode yang digunakan ditulis lengkap, dari nama 

metode, siapa yang menciptakan metode tersebut, faktor dan taraf yang 

digunakan, model matematika, uji lanjutan dan rumusannya. Jika rumus yang 

digunakan lebih dari satu, maka diberi penomoran 1, 2, dst. Pada bagian ini 

dapat disajikan batasan atau operasional variabel yang diturunkan dalam 

penelitian. 

g. Sub bab Prosedur Penelitian berisi tahapan-tahapan pekerjaan penelitian yang 

dideskripsikan secara detil (bila tahapan tersebut terlalu panjang dan 

merupakan karya orang/pihak tertentu, dapat disajikan pada lampiran 

(misalnya: Prosedur Penentuan Kadar N-Total Protein (Cara Makro-Kjeldahl 

yang dimodifikasi, AOAC, 1970) dan Prosedur Pengukuran Respirasi Secara 

Spektrofotometri). Ada baiknya tahapan pekerjaan diringkaskan dalam 

bentuk skema dan dimasukkan ke dalam lampiran. Prosedur kerja juga 

menguraikan metode penentuan populasi dan sampel, sumber dan jenis data, 

serta metode pengumpulan data. 

 

3.14 Hasil dan Pembahasan 

Beberapa ketentuan khusus yang harus diperhatikan dalam membuat 

hasil dan pembahasan adalah sebagai berikut : 
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a. Hasil penelitian dan pembahasan berisi data pengamatan terhadap peubah 

yang diamati setelah diolah dengan metode analisis statistik yang digunakan, 

beserta interpretasinya. Data umumnya disajikan dalam bentuk tabel dan 

ditambah dengan grafik bila diperlukan. Penyajian hasil penelitian 

berdasarkan peubah yang diamati. 

b. Pembahasan disajikan satu kesatuan dengan uraian hasil penelitian. 

Pembahasan berisi penjelasan-penjelasan atas fenomena-fenomena yang 

muncul dari interpretasi hasil penelitian. Umumnya yang diperlukan dalam 

penjelasan adalah pertanyaan kenapa fenomena tersebut terjadi, dan apakah 

hal tersebut didukung atau bertolak belakang dengan penelitian lain yang 

sudah lalu. Hasil penelitian lain yang sudah lalu tersebut juga dituliskan, 

layaknya penulisan kutipan pada Pendahuluan atau Tinjauan Pustaka. 

 

3.15 Simpulan dan Saran 

Beberapa ketentuan khusus yang harus diperhatikan dalam membuat 

simpulan dan saran adalah sebagai berikut : 

a. Penutup terdiri atas simpulan dan saran. 

b. Simpulan berisi jawaban atas tujuan penelitian. Simpulan dituliskan 

menggunakan nomor secara berurutan, misal : 1, 2, 3, dan seterusnya. 

c. Saran yang diberikan hendaknya yang masih terkait langsung dengan masalah 

penelitian yang telah dilakukan. Saran dituliskan menggunakan nomor secara 

berurutan, misal : 1, 2, 3, dan seterusnya. 

 

3.16 Daftar Pustaka 

Daftar Pustaka diletakkan setelah Simpulan dan Saran. Nomor halaman pada 

Daftar Pustaka merupakan lanjutan dari Simpulan dan Saran, seluruhnya 

diletakkan pada sudut kanan atas. Penulisan daftar pustaka mengikuti format 

cara penulisan yang ditentukan.  

 

3.17 Lampiran 

Lampiran-lampiran diletakkan setelah Daftar Pustaka. Nomor halaman pada 

Lampiran merupakan lanjutan dari Daftar Pustaka, seluruhnya diletakkan pada 

sudut kanan atas, yang umumnya dilampirkan adalah sebagai berikut: 
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1. Hasil-hasil analisis statistik (dibuat seringkas mungkin) 

2. Denah penyusunan unit-unit penelitian (umumnya dikaitkan dengan 

rancangan percobaan) 

3. Deskripsi varietas/galur/aksesi (harus dilampirkan bila menguji/meneliti 

pengaruh varietas/galur/aksesi) 

4. Skema tahapan kegiatan penelitian 

5. Prosedur kerja spesifik yang terlalu panjang dan merupakan karya pihak 

orang/badan tertentu 

6. Hasil analisis laboratorium 

7. Perijinan atau perjanjian kerjasama (bila ada) 

8. Foto-foto penelitian 

9. Biodata penulis 

 

3.18. Riwayat Hidup Penulis 

Biodata diletakkan setelah lampiran-lampiran, yang berisikan identitas penulis 

skripsi. 
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RINGKASAN 

 

 
Indonesia sebagai negara tropis memiliki keanekaragaman sumber daya alam 

hayati.  Salah satunya adalah tanaman yang menghasilkan minyak atsiri. Minyak atsiri 
telah lama diketahui mempunyai senyawa yang bersifat racun terhadap jamur. Penelitian 
sebelumnya menginformasikan bahwa minyak atsiri mempunyai potensi baik untuk 
dikembangkan sebagai agen pengendalian terhadap hama dan penyakit tanaman. Dalam  
penelitian ini akan diuji aktivitas antijamur miyak sereh wangi terhadap pertumbuhan 
jamur Penicillium sp. dan Trichoderma sp. Konsentrasi minyak sereh wangi yang 
digunakan sangat menentukan keefektifan minyak sereh dalam menghambat pertumbuhan 
kedua jamur yang akan diuji. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari aktivitas 
antijamur minyak atsiri sereh wangi dengan melihat variabel konsentrasi minyak atsiri dari 
sereh wangi dan isolat jamur.  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 
faktorial yang terdiri atas 2 (dua) faktor dengan pola 3 x 2. Faktor pertama adalah 
konsentrasi minyak sereh (K), terdiri atas 3 (tiga) taraf yaitu: K1 = 10 µL, K2 = 14 µL , dan 
K3 = 18 µL. Faktor kedua adalah jenis isolat jamur yang akan diuji (I) terdiri atas 2 (dua) 
taraf yaitu jamur Penicillium sp. (J1) dan Trichoderma sp. (J2). Minyak sereh wangi yang 
diperoleh dari hasil penyulingan uap dan air dihitung rendemen (%) dan dianalisis 
komposisi kimia dengan menggunakan GC-MS, dilanjutkan dengan menguji aktivitas 
antijamur minyak sereh wangi.   

Hasil penyulingan minyak sereh wangi diperoleh rendemen sebesar 0,86% (v/w). 
Analisis minyak sereh wangi dengan GC-MS terdapat 16 komponen kimia penyusun 
minyak sereh wangi yang dapat teridentifikasi yaitu komponen kimia penyusun minyak 
sereh wangi persentase terbesar berdasarkan persentase area adalah sitronellal (51,41%), 
geraniol (20,06%), sitronellol (11,01%), elemol (3,87%), dan limonen (2,53%). 
Konsentrasi minyak sereh wangi 18 µL menghasilkan rata-rata diameter daerah hambat 
terbesar pada kedua jamur dan signifikan jika dibandingkan dengan konsentrasi minyak 
sereh wangi yang lain untuk jamur Penicillium sp. akan tetapi tidak signifikan jika 
dibandingkan dengan konsentrasi minyak sereh wangi 14 µL untuk jamur Trichoderma sp. 
tetapi berbeda signifikan jika dibandingkan dengan konsentrasi minyak sereh wangi 10 µL. 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

   

Indonesia sebagai negara tropis memiliki keanekaragaman sumber daya alam 

hayati.  Keanekaragaman ini sangat bermanfaat, terutama dengan banyaknya spesies 

tumbuhan dan tanaman yang dapat digunakan sebagai obat. Salah satunya adalah tanaman 

yang menghasilkan minyak atsiri. Tanaman yang menghasilkan minyak atsiri meliputi 

sekitar 200 spesies (Ketaren, 1985), 40 spesies diantaranya terdapat di Indonesia (Rusli dan 

Hobir, 1990). Minyak atsiri digunakan dalam berbagai industri parfum, kosmetik, 

makanan, minuman dan obat-obatan.  

Minyak atsiri telah lama diketahui mempunyai senyawa yang bersifat racun 

terhadap jamur. Penelitian sebelumnya menginformasikan bahwa minyak atsiri 

mempunyai potensi baik untuk dikembangkan sebagai agen pengendalian terhadap hama 

dan penyakit tanaman (Isman, 2000). Senyawa atsiri, seperti pulegon dan mentol, 

mempunyai sifat penolak (repellent) dan penghambat (deterrent) terhadap pertumbuhan 

tungau (Larson dan Berry, 1984).  

Hasil yang hampir sama juga dilaporkan oleh Istianto et al., (2001) yaitu minyak 

atsiri yang diekstrak dari kulit jeruk dapat menghambat pertumbuhan tungau merah. 

Minyak atsiri yang diekstrak dari Cymbopogon martini, Cinnamomum zeylanicum, dan 

Eugenia caryophyllata mempunyai aktivitas antijamur terhadap Botrytis cinerea (Wilson  

et al., 1997). Minyak atsiri yang diekstrak dari cengkeh mampu menekan pertumbuhan 

koloni Fusarium oxysporum yang menyerang buah cabai (Dahlan et al., 1998). Singh et 

al., (1980) telah mengevaluasi aktivitas antijamur beberapa minyak atsiri terhadap 22 

spesies jamur. Merujuk pada hasil penelitian Istianto et al., (2001)  minyak atsiri 

mempunyai potensi yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan lebih jauh sebagai 

alternatif teknologi pengendalian antijamur yang aman bagi lingkungan dan konsumen.  

Aktivitas antijamur dari suatu minyak atsiri sangat dipengaruhi oleh senyawa aktif 

dari minyak atsiri tersebut. Oleh karena itu sangat perlu diperhatikan komposisi kimia dari 

minyak atsiri tesebut. Menurut Ketaren (1985), komposisi kimia minyak sereh wangi 

antara lain mengandung senyawa sitronellal 32-45%, geraniol 12-18%, sitronellol 12-15%, 

Jarak bab dengan sub bab 4 spasi 
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geraniol asetat 3-8%, sitronelil asetat 2-4%, tetapi komposisi ini dapat saja bervariasi 

karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan tempat tumbuh, cuaca, 

iklim, jenis tanaman, cara ekstraksi, dan lain-lain. 

Pangan dinyatakan mengalami kerusakan jika telah terjadi perubahan-perubahan 

yang tidak dikehendaki dari sifatnya. Kerusakan dapat terjadi karena kerusakan fisik, kimia 

atau enzimatis. Namun secara umum, kerusakan pangan disebabkan oleh berbagai faktor 

dimana salah satunya adalah tumbuhnya bakteri, khamir atau kapang dan jamur yang dapat 

merusak produk pangan sehingga mengakibatkan bau busuk, dan juga dapat membentuk 

lendir, gas, busa, asam ataupun racun. 

Dalam rangka usaha pencegahan kerusakan dari kontaminan jamur pada produk 

pangan dan tanaman, maka perlu dilakukan penelitian untuk menguji aktivitas antijamur 

dari minyak atsiri tanaman sereh wangi yang dapat menghambat pertumbuhan jamur pada 

produk pangan, dalam  penelitian ini akan diuji aktivitas antijamur miyak sereh wangi 

terhadap pertumbuhan jamur Penicillium sp. dan Trichoderma sp.  

Penicillium sp. merupakan jamur yang umum tumbuh pada produk makanan seperti 

dendeng sapi. Sesuai dengan pendapat Indrawati et al,. (1999) bahwa Penicillium sp. 

sangat umum  terdapat  pada aneka produk pangan seperti buah-buahan, rempah-rempah, 

aneka produk daging serta bahan pangan yang berkadar air rendah. Sedangkan 

Trichoderma sp. menurut Suhajati (1995) umumnya tumbuh pada beberapa produk pangan 

seperti roti dan dodol susu. 

 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Konsentrasi minyak sereh wangi yang digunakan sangat menentukan keefektifan 

minyak sereh dalam menghambat pertumbuhan kedua jamur yang akan di uji. Oleh karena 

itu dalam penelitian ini yang akan diamati konsentrasi optimal dari minyak sereh wangi 

yang dapat menghambat pertumbuhan kedua jamur yang akan di uji. Istianto dan Eliza 

(2008), telah melakukan penelitian uji aktivitas antijamur minyak atsiri sereh wangi 

terhadap penyakit antraknos buah pisang yang disebabkan oleh jamur Colletotrichum sp. di 

penyimpanan pada kondisi laboratorium yaitu dengan menggunakan berbagai variasi, 

dimana konsentrasi efektif yang mampu menghambat pertumbuhan jamur adalah 9 µL 

sampai 18 µL. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dalam penelitian ini konsentrasi 

minyak sereh wangi yang akan digunakan adalah 10 µL, 14 µL, dan 18 µL. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari aktivitas antijamur minyak atsiri sereh 

wangi (Cymbopogon nardus), dengan melihat variabel konsentrasi minyak atsiri dari sereh 

wangi dan jenis isolat jamur yang digunakan.  

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah informasi ilmiah 

tentang karakteristik antijamur dari tanaman sereh wangi yang dapat menghambat 

pertumbuhan atau membunuh jamur. 

 
1.5. Hipotesis 

 Minyak sereh wangi diduga dapat menghambat pertumbuhan jamur dan berfungsi 

sebagai antijamur.  
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 
 
2.1. Tanaman Sereh Wangi  

Sereh wangi dibudidayakan di pekarangan, tegalan, dan sela-sela tumbuhan lain. 

Biasanya sereh wangi ditanam sebagai tanaman bumbu atau tanaman obat (Gambar 1). 

Tanaman sereh dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu, sereh lemon atau sereh bumbu 

(Cymbopogon citratus) dan sereh wangi atau sereh sitronellal (Cymbopogon nardus). 

Sereh wangi di Indonesia ada dua jenis yaitu mahapengiri dan lenabatu. Mahapengiri dapat 

dikenal dari bentuk daun yang lebih pendek dan lebih luas dibandingkan lenabatu. Jenis 

mahapengiri memberikan hasil minyak atsiri yang lebih tinggi dengan kualitas yang lebih 

baik, artinya kandungan geraniol dan sitronellal yang lebih tinggi dari jenis lenabatu. 

Selain itu jenis mahapengiri memerlukan tanah yang lebih subur, hujan yang lebih banyak 

dan pemeliharaan yang lebih baik  (Kardinan, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Tanaman Sereh Wangi  (Cymbopogon nardus) (Harris, 1987). 

 

 

Di Indonesia ada beberapa sebutan untuk  tanaman ini yaitu sereh (Sunda), sere 

(Jawa Tengah, Madura, Gayo dan Melayu), sere mongthi (Aceh), sangge-sangge (Batak), 

serai (Betawi, Minangkabau), sarae (Lampung), sare (Makasar, Bugis), serai (Ambon), 

dan lauwariso (Seram). Klasifikasi lengkap dari tanaman sereh wangi termasuk divisi 

Magnoliophyta dengan subdivisi Spermatophyta dan kelas Liliopsida, ordo Cyperales, 

famili Poaceae, genus Cymbopogon, dan spesies Cymbopogon nardus (Ketaren, 1985).    

Jarak bab dengan isi sub bab 4 
spasi 
  
 

Jarak antar kalimat dengan gambar  
3 spasi 
  
 

Jika bukan gambar yang difoto sendiri 
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2.2. Potensi Minyak Sereh Wangi di Provinsi Aceh 

Potensi sereh di Provinsi Aceh pada tahun 2004 mempunyai luas areal tanam 3120 

ha, panen 2128 ha, produksi 238 ton serta rata-rata produksi 11,84  kg/ha. Berdasarkan 

data statistik perkebunan tahun 2007 diketahui komoditi sereh wangi di Provinsi Aceh 

terdapat di Kabupaten Gayo Lues dengan luas areal 18.257 ha dengan produksi 2.109 ton. 

Komoditi sereh wangi di Kabupaten Gayo Lues terdapat 11 (sebelas) Kecamatan yaitu: 

Kecamatan Blangkejeren, Kecamatan Blang Pegayon, Keceamatan Dabun Gelang, 

Kecamatan Putri Betung, Kecamatan Terangon, Kecamatan Teripe jaya, Kecamatan Rikit 

Gaib, Kecamatan Pantan Cuaca, Kecamatan Kota Panajang, Kecamatan Blang Jerango dan 

Kecamatan Pining. Luas areal produksi komoditi sereh wangi di Kabupaten Gayo Lues 

berdasarakan pola pengembangan tahun 2007 secara rinci sebagaimana terlihat pada   

Tabel 1. 

 
Tabel 1. Luas Areal dan Produksi Sereh Wangi Berdasarkan Pola Pengembangan Tahun 

2007 di Kabupaten Gayo Lues 
 

No Kecamatan Luas Areal 
(ha) 

Produksi 
(ton) 

Rata-Rata 
Produksi 
(kg/ha) 

Jumlah Petani 
(KK) 

1 Blangkejeren 2.292 281,6 128 2.300 
2 Blang Pegayon 1.130 131,2 128 1.165 
3 Dabun Gelang 2.679 232,8 128 2.759 
4 Putri Betung - - - - 
5 Terangon 716 87,2 128 738 
6 Teripe Jaya 223 21,6 128 230 
7 Rikit Gaib 2.367 289,6 128 2.400 
8 Pantan Cuaca 1.750 212 128 1.934 
9 Kota Panajang 2.363 280 128 2.436 
10 Blang Jerango 3.689 453,2 128 3.703 
11 Pining 1.048 120,6 128 1.085 
Jumlah 18.257 2.109 - 18.750 

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues (2009). 

 
2.3. Botani Tanaman Sereh Wangi 

Tanaman sereh wangi memiliki nama ilmiah Cymbopogon nardus L. dengan 

klasifikasi tanaman sebagai berikut: 

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 
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Kelas  : Angiospermae 

Sub Kelas  : Monocotyledonae 

Ordo   : Graminales 

Famili   : Panicodiae 

Sub Famili  : Panicodiae 

Tribe   : Andropoginae 

Genus  : Cymbopogon 

Spesies  : Cymbopogon nardus L. 

Sumber : Nurbaiti dkk,. 2008 

 
Cara penanaman bibit sereh kultur teknis tanaman sereh tidak banyak memerlukan 

persyaratan. Jenis lenabatu dapat ditanam di tanah yang tandus atau kurang subur. Lain 

halnya dengan jenis mahapengiri yang memerlukan perawatan yang baik dan tanah yang 

lebih subur sereh jenis lenabatu biasanya tumbuh lebih tegak sedangkan mahapengiri 

tumbuh dengan daun merumbai ke bawah. Pertumbuhan sereh dipengaruhi oleh beberapa 

faktor antara lain: kesuburan tanah, ketinggian tanah dan iklim. Tanah subur di lereng-

lereng gunung (daerah pegunungan) dengan curah hujan turun secara teratur merupakan 

tanah yang paling sesuai untuk tanaman sereh. 

 

2.4. Komposisi Kimia Minyak Sereh Wangi 

Komponen kimia dalam minyak sereh wangi cukup komplek, namun komponen 

yang terpenting adalah geraniol dan sitronellal. Kedua komponen  tersebut menentukan 

intensitas bau, harum, serta nilai harga  minyak sereh wangi. Kadar komponen kimia 

penyusun utama minyak sereh wangi tidak tetap, dan tergantung pada beberapa faktor. 

Biasanya jika kadar geraniol tinggi maka kadar sitronellal juga tinggi (Harris, 1987). 

Komposisi minyak sereh wangi ada yang terdiri dari beberapa komponen, ada yang 

mempunyai 30 – 40 komponen, yang isinya antara lain,  alkohol, hidrokarbon, ester, 

aldehid, keton, oksida, lakton, terpen dan sebagainya. Sastrohamidjojo (2004) menjelaskan 

bahwa minyak sereh asal jawa mengandung komponen sebagai berikut: sitronellal 32 – 45 

% , geraniol 12 – 18 %, sitronellol 11 – 15 %, geranil asetat 3 – 8 %, sitronellil asetat 2 – 4 

%, sitral, khavicol, eugenol, elemol, kadinol, kadinen, vanilin, limonen dan kamfen. 

Menurut Guenther (1952), komponen utama penyusun minyak sereh wangi adalah 

sebagai berikut: 
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1. Sitronellal (C10H18O)   

Rumus bangunnya adalah sebagai berikut:  

CH3   -   C =  CH - CH2  ---  CH2 -  C = CH - C - OH  
    
 CH3               CH3 

 
2.Geraniol (C10H18O) 

Geraniol merupakan persenyawaan yang  terdiri dari 2 molekul isoprene dan 1 

molekul air, dengan rumus bangun adalah sebagai berikut: 

CH3 - C = CH - CH2 --- CH2 - C = CH - CH2 - OH   

           CH3             CH3 

3. Sitronellol (C10H20O)  

Rumus bangunnya adalah sebagai berikut:  

 CH3 - C =  CH - CH2 --- CH2 - CH - CH2 - CH2 - OH   

          CH3                              CH3    

 
Kandungan minyak atsiri sereh wangi sebesar 0,25 - 0,5 % (Oyen 1999). sitral 

merupakan kelompok senyawa terpen yang terdiri dari campuran isomer bioaktif nerol dan 

geraniol serta merupakan komponen penyusun terbesar dalam minyak atsiri sereh yaitu 65 

– 80 %. Senyawa tersebut memiliki sifat bakterisidal terhadap beberapa spesies bakteri 

(Friedman et al., 2002).   

 

2.5. Penicillium sp. 

Penicillium biasa disebut green molds atau blue molds. Kapang ini sering 

ditemukan pada jeruk dan buah lainnya, keju di kulkas, dan bahan makanan lainnya yang 

terkontaminasi dengan spora mikroba ini. Konidia Penicillium terdapat di mana-mana baik 

di tanah maupun di udara. Kapang ini sering menjadi kontaminan pada laboratorium 

biologi. Penicillin ditemukan pertama kali oleh Alexander Fleming pada tahun 1928 akibat 

tercemarnya kultur Staphylococcus oleh mikroba Penicillium notatum (Alexopaulos, 

1996). Aktivitas penting dari Penicillium adalah sebagai berikut: 

1. Produksi Antibiotik 

Sekarang ini, jenis kapang yang digunakan dalam produksi penicillin secara 

industrial adalah P. chrysogenum. Penisillin aktif (sebagai agen bakteriostatik) terhadap 

bakteri gram positif dan juga terhadap beberapa virus dan rickettsia (Gilman, 1957). 
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Penicillin sekarang merupakan istilah umum yang dipakai untuk seluruh grup antibiotik. 

Antibiotik griseofulvin diproduksi dari P. griseofulvum. Obat ini digunakan dalam 

perawatan penyakit dermatophylic (kulit, kuku, rambut, dan bulu) seperti kurap, kaki atlit, 

dan epidermophytics. Obat ini bersifat fungistatik bukan fungisidal yang artinya tidak 

membunuh jamur. Obat ini hanya aktif terhadap jamur yang mempunyai dinding kitin 

namun tidak aktif terhadap Oomycetes, yeast, dan bakteri. 

2. Industri Keju 

 P. roqueforti dan P. camemberti digunakan dalam produksi keju. Kedua jenis 

Penicillium ini menghasilkan keju yang memiliki rasa khusus yang disebut keju Roquefort 

dan Camembert 

3. Parasit Tanaman 

Mold biru pada tanaman jeruk (P. italicum), mold hijau pada tanaman jeruk (P. 

digitatum), dan kebusukan pada apel (P. expansum) merupakan beberapa penyakit yang 

disebabkan oleh Penicillium. Beberapa spesies Penicillium dapat mengakibatkan produksi 

cacat pada makanan, produk kulit, dan pakaian. 

4. Mycotoxicoses 

Beberapa spesies Penicillium memproduksi racun pada makanan/pakan ternak yang 

menyebabkan keracunan pada manusia dan binatang. Konidia Penicillium menyerupai 

manik-manik kaca jika dilihat dengan mikroskop (Abhaykumar dan Dube, 1990). 

Banyaknya konidia yang berwarna hijau, biru, atau kuning sangat berpengaruh pada warna 

dari berbagai spesies Penicillium. 

 

 
Gambar 2. Penicillium sp. 

 

2.6. Trichoderma sp. 

Trichoderma sp. termasuk dalam kelas khusus deuteromycetes, ordo khusus 

moniliales, dan (Alexopoulus et al., 1996). Konidiafor banyak bercabang-cabang, tetapi 
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tidak melingkar, segmen pucuk membentuk kelompok-kelompok konidia berbentuk oval 

dan berwarna hijau gelap jika berjumlah banyak. 

 

 
Gambar 3. Trichoderma sp. 

Trichoderma dapat menyebar melalui udara atau terbawa oleh pekerja. Ciri-ciri 

kontaminasi yang disebabkan oleh jamur ini adalah timbulnya bintik bintik atau noda hijau 

pada permukaan produk yang dikontaminasi. Beberapa spesies bersifat parasit pada 

cendawan lain serta tumbuhnya sangat cepat (Streets, 1980). 

2.7. Antimikroba 

Senyawa antijamur adalah senyawa yang dapat mengganggu pertumbuhan dan 

metabolisme jamur (Pelczar dan Chan, 1988). Suatu zat antimikroba yang ideal memiliki 

toksisitas selektif, yang berarti bahwa suatu obat berbahaya bagi parasit tetapi tidak 

membahayakan inang. Seringkali, toksisitas selektif lebih bersifat relatif dan bukan 

absolut, ini berarti bahwa suatu obat yang pada konsentrasi tertentu dapat ditoleransi oleh 

inang, dapat merusak parasit. Antibiotika yang ideal sebagai obat harus memenuhi syarat-

syarat berikut: 

1. Mempunyai kemampuan untuk mematikan atau menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme yang luas (broad spectrum antibiotic) 

2. Tidak menimbulkan terjadinya resistensi dari mikroorganisme pathogen 

3. Tidak menimbulkan pengaruh samping (side effect) yang buruk pada inang, seperti 

reaksi alergi, kerusakan syaraf, iritasi lambung, dan sebagainya 

4. Tidak mengganggu keseimbangan flora yang normal dari inang seperti flora usus atau 

flora kulit (Buchanan, 1974). 
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2.8. Mekanisme Kerja Antijamur 

Meskipun sifat antijamur minyak atsiri dan komponen-komponennya sudah banyak 

diteliti tetapi mekanisme penghambatannya belum ditemukan dengan pasti. Komponen 

kimia penyusun minyak atsiri umumnya terdiri dari komponen dari beberapa golongan 

seperti terpen, terpenoid, aldehid, fenolik dan alkaloid, sehingga menyebabkan aktivitas 

antijamurnya tidak disebabkan oleh satu mekanisme spesifik saja (Skandamis et al. 2001; 

Carson et al. 2002).  Beberapa obat antijamur mempunyai mekanisme sebagai berikut : 

(1) Terikat dengan ergosterol pada membran sel jamur yang akan mengganggu proses 

transport sehingga makromolekul dan ion-ion dalam sel hilang, dan menyebabkan 

kehancuran yang irreversibel. (2) Menghambat enzim skualen epoksidase dan menurunkan 

sintesis ergosterol. (3) Menghambat biosintesis lipid jamur, terutama ergosterol pada 

membran sel. (4) Menghambat timidilat sintase dan sintesis DNA (5) Mempengaruhi 

fungsi mikrotubulus atau sintesis asam nukleat dan polimerisasi, penghambatan sintesis 

dinding sel hifa dan penghambatan mitosis. 

Karakteristik penting dari minyak atsiri dan komponennya adalah sifat 

hidrofobisitasnya, yang membuatnya dapat berpartisi ke dalam lipid dari membran sel 

jamur, mengganggu struktur dan membuatnya lebih permeabel  dan terjadinya kebocoran 

ion-ion dan kandungan sel yang lain (Knobloch et al., 1986; Sikkema et al., 1994). 

Meskipun kebocoran sel jamur dapat ditahan tanpa hilangnya viabilitas, tetapi kehilangan 

dari kandungan sel atau dan ion-ion secara luas akan memudahkan kematian (Denyer dan 

Hugo, 1991). 

 

2.9. Pengukuran Aktivitas Antijamur  

Pengukuran aktivitas antijamur dapat dilakukan dengan metode difusi,  metode ini 

merupakan yang paling umum digunakan (Pelczar & Chan, 1988). Metode difusi dapat 

dilakukan dengan tiga cara, yang pertama adalah metode silinder yaitu silinder steril 

dengan diameter 8 mm ditetesi larutan uji dan ditempatkan pada permukaan agar yang 

telah ditanami mikroba yang akan diuji. Daerah hambat yang terbentuk terlihat sebagai 

daerah bening di sekeliling silinder. Keuntungan cara ini adalah jumlah larutan dalam 

silinder dapat diperbanyak untuk menjamin tersedianya zat antijamur dalam silinder 

selama masa inkubasi. Sedangkan kerugiannya adalah agak sukar mengatur kedalaman 

silinder secara manual, sehingga difusi yang terjadi ada kemungkinan tidak homogen yang 
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berakibat daerah hambatan tidak berupa lingkaran. Kedua adalah metode difusi cakram, 

metode ini di kenal sebagai metode Kirby-Bauer.  

Sejumlah mikroba yang akan diuji diinokulasi pada media agar dan cakram yang 

mengandung larutan uji atau antijamur tertentu diletakkan pada permukaan media agar 

yang telah memadat. Setelah diinkubasi terlihat daerah hambatan sebagai daerah bening 

yang tidak ditumbuhi bakteri di sekeliling cakram. Sedangkan yang ketiga metode 

perforasi, media agar yang telah ditanami bakteri uji dibuat lubang atau sumur dengan 

diameter 5 mm dan larutan uji sebanyak 10 μL dimasukkan ke dalamnya. Daerah 

hambatan yang terjadi terlihat sebagai daerah bening di sekeliling lubang (Suprianto, 

2008). 
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BAB III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Pengolahan Nabati dan Laboratorium 

Mikrobiologi Industri Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Syiah Kuala, 

Darussalam Banda Aceh dan Laboratorium Kimia Organik FMIPA UGM, Depok 

Yogyakarta untuk analisis GC-MS. Penelitian berlangsung pada bulan Desember 2011 

sampai bulan Januari 2012. 

 

3.2. Alat dan Bahan 

3.2.1. Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketel penyulingan SHIMIZU 

FAS - 10,  timbangan analitik SHIMADZU AUX220, autoclave EYELA MAC-501, 

laminar flow BASSAIRE, cawan petri, ose, inkubator, pipet mikro, lemari es, neraca kasar, 

jangka sorong, pencadang logam, botol duran dan peralatan gelas lainnya. 

3.2.2. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanaman sereh wangi yang 

diperoleh dari Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues diekstrak dengan metode 

penyulingan pada Laboratorium Pengolahan Nabati, dan isolat murni jamur (Penicillium 

sp. dan Trichoderma sp.) diperoleh dari Laboratorium IPB Culture Collection. 

Bahan kimia yang digunakan adalah akuades, NaCl 0,9 %, potato dextrose agar 

(PDA) dan antibiotik komersial (tetrasiklin). Bahan kimia dan media pertumbuhan yang 

digunakan diperoleh di Laboratorium Mikrobiologi Industri Jurusan Teknologi Hasil 

Pertanian Universitas Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh. 

 

3.3. Analisis Data 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

faktorial yang terdiri dari 2 (dua) faktor dengan pola 3 x 2: 

1. Faktor konsentrasi minyak sereh (K), terdiri atas 3 (Tiga) taraf yaitu: K1 = 10 µL, K2 = 

14 µL , dan K3 = 18 µL 

Jarak bab dengan sub bab 4 spasi 
  
 

Jarak antar bab 3 spasi 
  
 



2. Faktor jenis isolat jamur yang akan diuji (I) terdiri atas 2 (dua) taraf yaitu jamur 

Penicillium sp. (J1) dan Trichoderma sp. (J2). 

Dengan demikian terdapat 6 kombinasi perlakuan dengan 3 kali ulangan, sehingga 

diperoleh 18 satuan percobaan. Susunan kombinasi dari perlakuan  dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

 

Tabel 2. Susunan Kombinasi Perlakuan Konsentrasi Minyak Sereh (K) dan Jenis Isolat 
Jamur  (J). 

 
Konsentrasi minyak 

sereh (K) 
Jenis isolat jamur Ulangan (U) 

Penicillium sp. (J1) Trichoderma sp. (J2) 
10 µl (K1) 
14 µl (K2) 
18 µl (K3) 

K1 J1 U1 
K2 J1 U1 
K3 J1 U1 

K1 J2 U1 
K2 J2 U1 
K3 J2 U1 

U1 

10 µl (K1) 
14 µl (K2) 
18 µl (K3) 

K1 J1 U2 
K2 J1 U2 
K3 J1 U2 

K1 J2 U2 
K2 J2 U2 
K3 J2 U2 

U2 

10 µl (K1) 
14 µl (K2) 
18 µl (K3) 

K1 J1 U3 
K2 J1 U3 
K3 J1 U3 

K1 J2 U3 
K2 J2 U3 
K3 J2 U3 

U3 

 

Setelah data diperoleh, selanjutnya dianalisis secara statistik dengan ANOVA 

(analysis of variance). Model linear untuk tiap pengamatan adalah sebagai berikut 

(Sugandi dan Sugiarto, 1994). 

Yijk = μ + Ki + Jj + (KJ)ij + εijk  .......................................... (1) 

Keterangan: 

Yijk  = Hasil pengamatan pada faktor konsentrasi minyak sereh (K) taraf ke-i, faktor jenis 

isolat jamur (J) taraf ke-j dan ulangan ke-k 

μ = Pengaruh rata-rata umum (nilai tengah) sebenarnya pada populasi Yijk 

Ki   = Penyimpangan hasil dari nilai μ yang disebabkan oleh pengaruh faktor konsentrasi 

minyak sereh (K) pada taraf ke-i 

Jj     = Penyimpangan hasil dari nilai μ yang disebabkan oleh pengaruh faktor jenis isolat 

jamur (J) pada taraf ke-j 

(KJ)ij  =  Penyimpangan hasil dari nilai μ yang disebabkan oleh interaksi faktor K taraf ke-i 

dan faktor J taraf ke-j 
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εijk  = Galat percobaan untuk faktor konsentrasi minyak sereh (K) taraf ke-i, faktor jenis 

isolat jamur (J) taraf ke-j dan ulangan ke-k. 
Bila uji perlakuan menunjukkan pengaruh yang nyata antar perlakuan maka akan 

diteruskan dengan uji lanjut Beda Nyata Terkecil (BNT). 

NT = t(v), x
n

KTGalat)(2
   ................................... (2) 

Keterangan: t/(v) =   Nilai baku t pada taraf uji  

  KT =   Nilai kuadrat tengah galat 

  n =   Jumlah ulangan 

 

3.4. Prosedur Penelitian 

3.4.1 Penyulingan Minyak Sereh wangi 

Proses penyulingan dilakukan berdasarkan metode Taufiq (2008) yaitu: 

1. Ketel penyulingan diisi air sampai pada batas saringan 

2. Bahan baku 1,8 kg diletakkan diatas saringan sehingga bahan tidak kontak langsung 

dengan air yang mendidih, tetapi akan berhubungan dengan uap air. 

3. Penyulingan dilakukan selama 2,5 jam pada suhu 99,6 0C. 

4. Air yang menguap akan membawa partikel-partikel minyak atsiri dan dialirkan 

melalui pipa ke alat kondensor (pendingin). 

5. Selanjutnya hasil kondensasi yaitu campuran minyak dan air dialirkan ke alat pemisah 

(separator) untuk memisahkan minyak dari air. Diagram alir proses penyulingan 

minyak sereh wangi dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 

3.4.2.  Analisis Minyak Sereh Wangi 

Minyak sereh wangi yang diperoleh dari hasil penyulingan uap dan air dihitung 

rendemen (%) dan dianalisis komposisi kimia dengan menggunakan GC-MS di 

Laboratorium Kimia Organik FMIPA UGM, Depok Yogyakarta. Perhitungan rendemen 

dan analisis komposisi kimia minyak sereh wangi dapat dilihat pada Lampiran 2.  

 

3.4.3.  Uji Aktivitas Antijamur minyak sereh wangi 

Pengujian aktivitas antijamur dilakukan dengan menggunakan metode difusi 

perforasi/sumuran (Pelczar & Chan, 1988).  Media agar yang telah ditanami jamur uji 
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(Penicillium sp. dan Trichoderma sp. ) dibuat lubang atau sumur dengan diameter 5 mm 

dan diteteskan minyak sereh wangi sebanyak 10 μL, 14 μL, dan 18 μL ke dalam sumuran 

yang telah dibuat. Daerah penghambatan yang terjadi terlihat sebagai daerah bening di 

sekeliling lubang kemudian zona daerah bening diukur dalam satuan luas milimeter (mm). 

Sebagai pembanding digunakan antibiotik komersial yaitu tetrasiklin. Prosedur uji aktivitas 

antijamur minyak sereh wangi dapat dilihat pada Lampiran 3. 
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BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Rendemen Minyak Sereh Wangi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyulingan minyak atsiri sereh wangi 

dengan cara destilasi uap dan air diperoleh rendemen sebesar 0,86% (v/w) dari 1,8 kg daun 

sereh wangi. Minyak atsiri yang diperoleh berwarna kuning jernih dan berbau khas 

menyengat. Ini menunjukkan bahwa sifat minyak atsiri yang diperoleh sama seperti 

minyak atsiri pada umumnya. Jumlah rendemen 0,86% (v/w) sesuai dengan literatur yang 

menyatakan bahwa rendemen minyak atsiri sereh wangi adalah 0,5-1,2 % (Ketaren 1985). 

Menurut Kardinan (2005), rendemen minyak atsiri sereh wangi rata-rata 0,7% dan 

terfluktuasi antara 0,5 persen dimusim hujan, dan 1,2 persen dimusim kemarau, rendemen 

minyak atsiri yang dihasilkan dari sereh wangi tergantung dari beberapa faktor, seperti 

iklim, kesuburan tanah, umur tanam dan cara penyulingan. Minyak atsiri yang diperoleh 

ditunjukkan pada Gambar 4. 

 

 
Gambar 4. Minyak Atsiri Sereh Wangi Hasil Penelitian 

 

4.2. Komposisi Kimia Minyak Sereh Wangi 

Kromatogram hasil analisis komposisi kimia minyak sereh wangi ditunjukkan pada 

Gambar 5. sedangkan senyawa-senyawa kimia penyusun minyak sereh wangi hasil analisis 

ditunjukkan pada Tabel 3. 
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Gambar 5. Kromatogram Analisis Komposisi Kimia Minyak Sereh Wangi 

 

Tabel 3. Komposisi Kimia Penyusun Minyak Sereh Wangi yang Teridentifikasi dengan 
Menggunakan GC-MS. 

 
No. 

Puncak 
Waktu Retensi 

(Menit) 
Indeks Kemiripan 

(similarity index =SI) Senyawa Relative 
(%) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

4.664 
6.517 
9.696 
11.088 
11.267 
11.679 
11.836 
13.054 
13.547 
13.683 
15.020 
15.569 
15.992 
16.350 
17.163 
17.328 

98 
96 
98 
97 
95 
97 
95 
96 
97 
96 
92 
88 
96 
87 
91 
85 

Champhene 
1-Limonene 
Citronellal 
Citronellol 

Citral 
Geraniol 
Geranial 

Citronellyl asetat 
Geranyl asetat 
Beta-elemene 
Germacrene-D 
Alpha-Copaene 

Elemol 
Germacrene D-4-OL 

delta-Cadinol 
Veridiflorol 

0.21 
2.53 
51.41 
11.01 
0.67 
20.06 
1.20 
1.77 
2.36 
0.72 
0.73 
0.56 
3.87 
2.05 
0.34 
0.51 

  
  

Hasil analisis minyak sereh wangi dengan menggunakan GC-MS menunjukkan 

bahwa terdapat 16 komponen kimia penyusun minyak sereh wangi yang dapat 

teridentifikasi. Komponen-komponen kimia penyusun minyak sereh wangi hasil analisis 

yang mempunyai persentase terbesar berdasarkan persentase area adalah sitronellal 

(51,41%), geraniol (20,06%), sitronellol (11,01%), elemol (3,87%), dan limonen (2,53%). 

Hal ini sesuai dengan yang dikemukan oleh Sastrohamidjojo (2004) bahwa komponen 

penyusun minyak sereh wangi adalah sitronellal (32-45%),  geraniol (12-18%), sitronellol 

(11-15%) geranil asetat (3-8%), sitronellil asetat (2-4%).  
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Penelitian yang dilakukan oleh Djafar et al., (2009) menunjukkan bahwa 

komponen-komponen kimia penyusun minyak sereh wangi yang mempunyai persentase 

terbesar adalah sitronellal (51,06%),  geraniol (18,46%) dan sitronellol (12,29%). 

Perbedaan komponen kimia penyusun minyak sereh wangi secara kualitatif maupun 

kuantitatif selain dapat disebabkan karena perbedaan faktor-faktor lingkungan daerah asal 

yang berbeda, juga dapat disebabkan oleh perbedaan cara pemanenan, perlakuan pasca 

panen, kondisi penyulingan dan penyimpanan minyak. 

 
4.3. Aktivitas Antijamur Minyak Sereh Wangi  

Pengujian ini dilakukan terhadap jamur Penicillium sp. dan Trichoderma sp. 

dengan berbagai konsentrasi minyak sereh wangi yang ditambahkan. Pengujian aktivitas 

antijamur dilakukan dengan menggunakan metode difusi agar (Pelczar & Chan, 1988). 

Sifat antijamur ditunjukkan dengan terdapatnya zona jernih yang terbentuk disekitar 

sumuran tempat inokulasi jamur uji. Hasil penelitian aktivitas antijamur minyak sereh 

wangi dapat dilihat pada Tabel 4. 

 
Tabel 4. Uji Aktivitas Antijamur Minyak Sereh Wangi Terhadap Penicillium sp. dan 

Trichoderma sp. 

 
Konsentrasi minyak 

sereh wangi 
Diameter daerah hambat (DDH) 

minyak sereh wangi (mm) 
Diameter daerah hambat (DDH) 

tetrasiklin (mm) 
Penicillium sp. Tichoderma sp. Penicillium sp. Trichoderma sp. 

10 µL 31,33 20,33 7 15 

14 µL 35,67 23,00 9 11 

18 µL 40,67 25,67 8 15 

 

Hasil aktivitas antijamur minyak atsiri sereh wangi dengan konsentrasi 10 µL, 14 

µL dan 18 µL terhadap jamur Penicillium sp. dan Trichoderma sp. menunjukkan bahwa 

pada konsentrasi 10 µL dapat menghambat pertumbuhan Penicillium sp. dan Trichoderma 

sp. dengan ditandai adanya diameter daerah hambat disekeliling sumuran masing-masing 

31,33 mm dan 20,33 mm. Sedangkan pada konsentrasi 14 µL mampu menghambat lebih 

besar pertumbuhan jamur Penicillium sp. dan Trichoderma sp. yaitu dengan masing-

masing diameter daerah hambat sebesar 35,67 mm dan 23 mm. Semakin besar konsentrasi 

minyak atsiri semakin besar daya hambatan untuk pertumbuhan pada jamur uji, ini terlihat 

pada konsentrasi yang lebih tinggi yaitu 18µL mampu menghambat pertumbuhan jamur 

Penicillium sp. dan Trichoderma sp. dengan masing-masing daya hambatan yaitu 40,67 
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mm dan 25,67 mm. Diameter daerah hambat aktivitas antijamur dapat dilihat pada Gambar 

6. 

 

 
Gambar 6.  Diameter Daerah Hambat Minyak Atsiri Sereh Wangi Terhadap Jamur   

Penicillium sp. dan Trichoderma sp. 
 

Berdasarkan hasil pengamatan dapat dilihat bahwa minyak sereh wangi dapat 

menghambat pertumbuhan jamur Penicillium sp. dan Trichoderma sp. semakin tinggi 

konsentrasi minyak sereh wangi yang digunakan maka semakin besar diameter hambat dari 

kedua jamur yang dihasilkan, yang menunjukkan aktivitas antijamur yang makin kuat 

terhadap masing-masing jamur yang diuji. 

Aktivitas antijamur minyak sereh wangi terhadap jamur Penicillium sp. dan 

Tirchoderma sp. lebih besar dibandingkan dengan aktivitas antijamur dari tetrasiklin, hal 

ini ditunjukkan dari diameter daerah hambat minyak atsiri yang lebih besar dibandingkan 

dengan diameter daerah hambat tetrasiklin untuk kedua jenis jamur pada setiap konsentrasi 

yang digunakan. 

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa konsentrasi minyak sereh wangi yang 

digunakan dan jenis jamur berpengaruh sangat nyata terhadap diameter daerah hambat. 

Interaksi konsentrasi minyak sereh wangi dan jenis jamur juga berpengaruh sangat nyata 

terhadap diameter daerah hambat (DDH). Pada konsentrasi minyak sereh wangi 18 µL 

menghasilkan rata-rata diameter daerah hambat terbesar pada kedua jamur dan berbeda 

nyata jika dibandingkan dengan konsentrasi minyak sereh wangi yang lain untuk jamur 

Penicillium sp. tetapi berbeda tidak nyata jika dibandingkan dengan konsentrasi minyak 

sereh wangi 14 µL untuk jamur Trichoderma sp. tetapi berbeda nyata jika dibandingkan 

K3J1U2 K3J2U2 
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dengan konsentrasi minyak sereh wangi 10 µL. Pengaruh interaksi konsentrasi minyak 

sereh wangi dan jenis jamur ditunjukkan pada Gambar 7. 

 

 
  

Gambar 7.  Interaksi Konsentrasi Minyak Sereh Wangi dan Jenis Isolat Jamur Terhadap 
Diameter Daerah Hambat (ddh), pada bnt0.01 = 1.950, kk = 2,65 (Nilai yang 
diikuti dengan Huruf yang Sama  Menunjukkan Perbedaan yang Tidak 
Nyata). 

 

Hasil Uji BNT0.01 pengaruh konsentrasi minyak sereh wangi dan jenis isolat jamur 

terhadap diameter daerah hambat menunjukkan terjadi peningkatan diameter daerah 

hambat pada jamur Penicillium sp.dengan semakin tinggi konsentrasi minyak sereh wangi 

yang digunakan, hal ini dapat dilihat pada Gambar 7. bahwa pada konsentrasi 10 µL 

diameter daerah hambat Penicillium sp. berbeda nyata dengan konsentrasi 14 µL dan 

konsentrasi 18 µL. Pada jamur Trichoderma sp. diameter daerah hambat pada konsentrasi 

10 µL berbeda tidak nyata dengan konsentrasi 14 µL tetapi berbeda nyata dengan 

konsentrasi 18 µL, sedangkan diameter daerah hambat konsentrasi 14 µL berbeda tidak 

nyata dengan konsentrasi 18 µL. 

Kadar sitronellal minyak sereh wangi diduga yang berperan terhadap kemampuan 

aktivitas antijamur masing-masing konsentrasi minyak sereh wangi. Kadar sitronellal dari 

minyak atsiiri dalam penelitian ini adalah 51,41 %. 

Menurut Frazier dan Westhof (1979), efektivitas senyawa antimikroba diantaranya 

dipengaruhi oleh konsentrasi senyawa antimikroba yang digunakan. Peningkatan 

konsentrasi ekstrak menyebabkan semakin besar jumlah senyawa antimikroba yang 

berdifusi dalam medium agar sehingga diharapkan diameter daerah hambat akan 
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meningkat. Namun  demikian ukuran diameter daerah hambat tergantung juga pada laju 

difusi senyawa antimikroba yang digunakan. 

Menurut Nychas (1995), senyawa-senyawa yang memiliki sifat antimikrob dalam 

rempah adalah senyawa fenolik yang terdapat dalam fraksi minyak atsirinya. Senyawa-

senyawa fenol seperti sitronellal, sitronellol dan eugenol diduga membunuh Penicillium sp. 

dan Trichoderma sp. dengan cara merusak membran selnya. Hal ini akan berakibat 

kebocoran dinding sel pada jamur Penicillium sp. dan Trichoderma sp. yang ditandai 

dengan keluarnya makro molekul seperti protein dan asam nukleat dari dalam sel 

(Suprianto, 2008). 

Terjadinya kebocoran nutrien sel pada jamur Penicillium sp. dan Trichoderma sp. 

diduga karena rusaknya ikatan hidrofobik komponen penyusun membran sel seperti protein 

dan fosfolipida serta larutnya komponen-komponen yang berikatan secara hidrofobik yang 

berakibat meningkatnya permeabilitas sel sehingga memungkinkan masuknya senyawa-

senyawa fenol dan ion-ion organik kedalam sel dan keluarnya substansi sel seperti protein 

dan asam nukleat yang mengakibatkan kematian sel (Suharna, 2003). 
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BAB V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan data dan pembahasan dapat diambil simpulan: 

1. Minyak atsiri sereh wangi memiliki potensi sebagai antijamur untuk menghambat 

pertumbuhan jamur Penicillium sp. dan Trichoderma sp. 

2. Rendemen minyak atsiri hasil penyulingan dari daun sereh wangi dengan metode 

destilasi uap dan air adalah 0,86 % (v/w). 

3. Pada semua konsentrasi daya penghambatan antijamur Penicillium sp. lebih besar dari 

pada Trichoderma sp. dan daya penghambatan minyak sereh wangi terhadap kedua 

jamur lebih besar dari pada antibiotik komersial (tetrasiklin).  

 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diberikan saran : 

1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai spesies jamur apa saja yang mampu 

dihambat oleh komponen-komponen yang terkandung dalam minyak atsiri sereh 

wangi. 
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Lampiran 1. Diagram Alir Penyulingan Minyak Sereh Wangi 

 

Daun sereh wangi 

Pemanenan 

Pengeringan  angin 

Perajangan 4 cm 

Penyulingan (t= 2,5 jam, T = 99,6 oC) 

Air dan minyak 

Minyak sereh 

Air 

Air Pemisahan minyak dan air 
(separator) 

Analisis:  
 Komposisi kimia 

 
 

Uji Aktivitas Anti Jamur 

(%) Rendemen  
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Lampiran 2. Prosedur Analisis Minyak Sereh Wangi 
 
 
1. % Rendemen 

Destilat yang dihasilkan ditampung dengan erlenmeyer, kemudian dipindahkan ke 

buret untuk memisahkan minyak dengan air, minyak yang diperoleh ditimbang beratnya 

dengan neraca analitik. 

 

 

  

 

2. Analisis Komposisi Kimia Minyak Sereh Wangi  Dengan Menggunakan  GC-MS 

Pengujian menggunakan GC-MS bertujuan untuk mengetahui komponen-

komponen kimia yang terdapat dalam minyak sereh wangi. Minyak sereh wangi dianalisa 

dengan GC-MS dengan kondisi sebagai berikut: Shimadzu GCMS-QP2010S dilengkapi 

dengan kolom Rtx-5MS (diameter dalam 0.25 mm, panjang 30 mm, dan ketebalan film 

0.25 µm) digunakan untuk analisa GC. Kondisi GC: suhu 800C dinaikkan sampai 2500C 

(40C/menit) kemudian pada suhu 250 dipertahankan selama 20 menit, suhu injektor dan 

detektor 2900C, gas pembawa Helium dengan kecepatan aliran 80ml/min, dan detektor 

yang digunakan FID. 
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Lampiran 3. Prosedur Uji Aktivitas Antijamur minyak sereh wangi 

               

1. Persiapan Pembuatan Media PDA (Potato Dextrose Agar CM 0139) 

PDA sebanyak 39 gram dilarutkan dengan aquades sebanyak 1000 ml, kemudian 

disterilkan dalam autoklaf dengan suhu 121oC selama 15 detik. Kemudian dibiarkan dingin 

sampai kira-kira suhunya 45oC lalu dituang dalam cawan petri steril sebanyak 15–20 

ml/cawan petri. 

 

3. Pengujian Aktivitas Antijamur Minyak Sereh Wangi 

 Uji aktivitas antijamur dilakukan menggunakan metode difusi perforasi (Pelczar & 

Chan 1988), dengan menggunakan jamur Penicillium sp dan Trichoderma sp. Minyak 

sereh wangi sebanyak 10 µL, 14 µL dan 18 µL diteteskan pada sumuran berdiameter 5 mm 

ke dalam media Potato Dextrose Agar (PDA) yang telah diinokulasi dengan jamur uji. 

Sebagai pembanding digunakan antibiotik komersial yaitu tetrasiklin dengan masing-

masing konsentrasi 10 µL, 14 µL dan 18 µL terhadap kedua jenis jamur. Konsentrasi jamur 

yang diinokulasikan adalah 106 colony forming units (CFU)/ml dengan umur 24 jam. 

Inkubasi dilakukan pada suhu 370 C selama 18 – 24 jam. Pengamatan terhadap aktivitas 

penghambatan pertumbuhan jamur dilakukan dengan mengukur inhibitory zones (diameter 

daerah hambat (DDH), yakni daerah transparan/bening y 
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 Adapun karya tulis yang telah diselesaikan selama menempuh pendidikan di 

Fakultas Pertanian adalah : Proses Pengolahan Kelapa Sawit menjadi Crude Palm Oil 

(CPU) pada PTP. Nusantara I PKS Tg. Seumantoh Aceh Tamiang - Aceh (Laporan 

Praktek Lapang, tahun 2001). 
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