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VISI DAN MISI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PANGAN  

 
VISI 

Visi Program Studi Teknologi Pangan Universitas PGRI Semarang adalah 

Menjadi Program Studi Teknologi Pangan yang Unggul dalam 

Pengembangan UMKM di Bidang Pangan serta Berjatidiri 

MISI 

 
Program Studi Teknologi Pangan memiliki misi sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan Pendidikan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi 

terapan untuk menghasilkan Sarjana Teknologi Pangan yang Unggul dan 

Berjati diri 

2. Melaksanakan penelitian sebagai dasar peningkatan kualitas pembelajaran  

Teknologi Pangan untuk mendukung pembangunan nasional 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi hasil 

penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat 

4. Memberikan peneladanan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat yang Unggul, Gigih, Religius, ber-Intergritas 

dan Sinergis (UPGRIS) 

5. Melakukan kegiatan kemitraan dengan institusi dalam maupun luar negeri 

sebagai perwujudan Tridharma Perguruan Tinggi 
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I. PEDOMAN PENYUSUNAN SKRIPSI 

 

A. PENGERTIAN DAN TUJUAN 

Skripsi merupakan karya tulis mahasiswa yang dipersyaratkan sebagai salah 

satu bentuk pemenuhan skripsi untuk mendapatkan gelar sarjana S1. Skripsi ditulis 

sebagai hasil kegiatan akademik berupa penelitian ilmiah yang dapat berbentuk 

penelitian eksperimental atau teoritis, analisis komputasi, penelitian pustaka, dan 

sebagainya. Skripsi dimaksudkan sebagai latihan bagi mahasiswa untuk belajar 

mandiri, serta untuk menuangkan hasil kegiatan penelitian dalam suatu karya tulis 

secara sistematis dan metodologis. 

Skripsi sebagai karya tulis yang dipersyaratkan pada tingkat Strata satu (S1) 

Program Studi Teknologi Pangan Fakultas Teknik dan Informatika Universitas PGRI 

Semarang (UPGRIS) mempunyai bobot sebesar 6 SKS. Oleh karena itu, pemilihan 

judul penelitian beserta tingkat kedalaman dan keluasan kegiatan penelitian perlu 

disesuaikan dengan bobot 6 SKS tersebut, sehingga hal ini perlu dipikirkan dengan 

bimbingan skripsi dan persetujuan dosen pembimbing skripsi. Penulisan laporan 

skripsi berupa skripsi memerlukan aturan khusus, dalam hal ini disesuaikan dengan 

format penulisan di Program Studi Teknologi Pangan UPGRIS. Tata cara 

pengelolaan kegiatan skripsi di Program Studi diuraikan secara lengkap dalam buku 

“Pedoman Penulisan Skripsi”. 

Buku Panduan Penulisan Skripsi ini, untuk seterusnya disebut panduan 

skripsi, sebagai revisi dari buku panduan sebelum-sebelumnya bertujuan untuk 

memudahkan mahasiswa dalam menyusun skripsi. Ketentuan dalam panduan 

skripsi ini, beserta semua format yang terkandung di dalamnya, harus diikuti 

dalam penulisan skripisi oleh mahasiswa. Penelitian merupakan suatu kegiatan 

ilmiah yang diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan dengan menggunakan 

berbagai informasi dan metodologi dalam bidang ilmu yang melingkupinya. Dalam 

kegiatan tersebut mahasiswa dituntut mengerahkan kemahiran berpikir, bersikap 

dan bertindak dalam usaha menggali dan mengembangkan pengetahuan yang 

baru untuk disumbangkan dalam bidang keahliannya. Selain itu dituntut untuk 

menerapkan kaidah dan etika ilmiah yang berlaku di lingkungan masyarakat ilmiah. 
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Dalam kaitan itu, peran Dosen dan Mahasiswa dalam Skripsi dapat 

ditunjukkan melalui distribusi kontribusinya. Berdasarkan pengalaman, kontribusi 

masing-masing sangat bervariasi. Tabel berikut memberikan gambaran kontribusi 

dosen dan mahasiswa dalam penyusunan skripsi. 

Tabel 1. Kontribusi penyusunan Skripsi 

 

Kegiatan Skripsi (Skripsi) Kontribusi 

Dosen Mahasiswa 

Penentuan Topik dan Tema 20 -100 % 0 – 80 % 

Perencanaan Penelitian 20 – 80 % 20 – 80 % 

Pelaksanaan Penelitian 0 – 30 % 70 – 100% 

Penyusunan Laporan 10 – 20 % 80 – 90 % 

Presentasi 10 – 20 % 80 – 90 % 

 

Tujuan dari Skripsi adalah : 

1. Memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk menunjukkan kemampuan dalam 

mengindentifikasi, memformulasi, dan menyelesaikan masalah ilmu 

pengetahuan sesuai dengan bidang dan minat yang ditekuni. 

2. Sebagai ujian akhir untuk memperoleh kualifikasi Sarjana S-1. 

3. Membantu research and development di institusi Perguruan Tinggi dan institusi 

mitra. 

 

B. PROSEDUR PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA 

Syarat Pengajuan 

Prosedur penyusunan skripsi meliputi syarat mengajukan skripsi dan alur 

penyusunan skripsi. Syarat mengajukan skripsi : 

1. Mahasiswa yang diperbolehkan mengambil skripsi merupakan mahasiswa 

yang telah menempuh minimal 135 SKS dan tidak diperbolehkan nilai E pada 

mata kuliah wajib serta sudah mengambil mata kuliah pilihan di Program Studi 

Teknologi Pangan. 

2. Telah menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Kuliah Kerja 

Lapangan (KKL) 

3. Dinyatakan lulus dalam mata kuliah Seminar Proposal yang diselenggarakan 
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di tingkat program studi.  

Prosedur Pengajuan Penyusunan Skripsi 

1. Mahasiswa menentukan tema penelitian dan mencari literatur yang 

mendukung tema penelitian yang dipilih 

2. Mahasiswa menyusun proposal penelitian. 

3. Mahasiswa mengajukan judul penelitian dan 2 (dua) nama calon 

pembimbing kepada Ketua Program Studi. 

4. Mahasiswa melaksanakan seminar proposal sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan oleh program studi, setelah draft proposal penelitian dinyatakan 

layak untuk diseminarkan 

5. Seminar proposal dilaksanakan secara terbuka, dengan hasil penilaian lulus 

tanpa perbaikan, lulus dengan perbaikan, dan tidak lulus (harus mengganti 

judul penelitian).  

6. Ketua Program Studi membagi dan menetapkan dosen pembimbing skripsi, 

yang terdiri dari dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing pendamping 

7. Mahasiswa menyerahkan proposal perbaikan yang telah dikonsultasikan 

kepada dosen pembimbing. 

8. Mahasiswa melakukan perizinan laboratorium untuk melaksanakan penelitian 

berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Laboratorium 

9. Melakukan penelitian sejak dinyatakan lulus seminar proposal dan atau 

dengan persetujuan dosen pembimbing. 

10. Mahasiswa menyusun hasil penelitian dan mengajukan ujian skripsi kepada 

Ketua Program Studi setelah mendapatkan persetujuan dari pembimbing 

utama dan pembimbing pendamping, dengan mengajukan surat pernyataan 

ujian skripsi (waktu sesuai kalender akademik). 

11. Ketua Program Studi menentukan jadwal dan calon penguji untuk menentukan 

jadwal pelaksanaan ujian skripsi atas persetujuan dosen pembimbing. 

12. Mahasiswa menyerahkan 3 (tiga) eksemplar hasil penelitian selambat- 

lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan ujian skripsi kepada Ketua 

Program Studi atau kepada Sekretaris Program Studi untuk didistribusikan 

kepada pembimbing utama, pembimbing pendamping, dan penguji. 

13. Pelaksanaan ujian skripsi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 

14. Ujian skripsi dilaksanakan secara tertutup dan keputusan lulus tidaknya 

mahasiswa beserta nilai ujian skripsi disampaikan kepada mahasiswa setelah 
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ujian. 

16. Mahasiswa dianggap lulus bila nilai ujian minimal B dan diberi kesempatan 

untuk mendapatkan nilai A dengan mengulang ujian dengan persetujuan 

kedua belah pihak (mahasiswa dan penguji). 

17. Bila tidak lulus, maka mahasiswa harus mengulang : 

- total (mengambil data lagi) 

- parsial (pengolahan dan analisis data lagi). 

Pembimbing Skripsi 

Pembimbing skripsi merupakan dosen dengan kriteria tertentu yang 

ditentukan oleh dekan atas usul Ketua Program Studi berdasarkan bidang 

keahliannya. Penetapan pembimbing skripsi dilakukan mulai semester VII,  kecuali 

bagi mahasiswa yang belum memenuhi persyaratan. Penulisan skripsi mahasiswa 

dibimbing oleh dua pembimbing, yaitu pembimbing utama dan pembimbing 

pendamping. 

Pembimbing utama diutamakan dosen tetap dengan jabatan akademik 

minimal asisten ahli dan minimal bergelar akademik strata 2 (S2). Pembimbing 

pendamping diutamakan dosen tetap dan sudah memiliki jabatan fungsional 

akademik sama dengan pembimbing I. Pembimbing skripsi bertugas membimbing 

dan menilai skripsi. Selain itu juga bertugas membimbing semua komponen yang 

ada dalam naskah proposal dan skripsi (substansi ilmu, bahasa, dan tata tulis) sejak 

penetapan masalah penelitian sampai selesai penulisan laporan penelitian. 

Pembimbing utama skripsi memiliki kapasitas yang lebih besar terhadap penelitian 

mahasiswa dibandingkan pembimbing pendamping. Pembimbing utama berhak 

menentukan perubahan pada skripsi mahasiswa. Pembimbing pendamping 

bertugas dalam mengarahkan mahasiswa dalam penelitian sesuai dengan arahan 

dari pembimbing utama. 

Prosedur Pembimbingan dan Pendaftaran Ujian Skripsi 

Prosedur pembimbingan dan pengajuan ujian skripsi melalui proses berikut: 

1. Teknik penulisan proposal dan skripsi mengacu pada Pedoman Penulisan 

Skripsi. 

2. Proses pembimbingan skripsi dimulai sejak penyusunan proposal penelitian 

sampai penyusunan skripsi selesai. 

3. Mahasiswa melakukan konsultasi secara teratur dan terprogram sesuai 

kesepakatan dengan pembimbing selama penyusunan proposal. 
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Pembimbingan proposal dan skripsi dilaksanakan minimal dua belas kali. 

4. Proposal yang sudah layak dilanjutkan untuk ditulis menjadi skripsi dapat 

disahkan oleh pembimbing utama dan pembimbing pendamping. 

5. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan Surat Izin Penelitian laboratorium 

kepada Kepala Laboratorium dan diketahui oleh Ketua Program Studi 

berdasarkan proposal yang telah disetujui oleh pembimbing. 

6. Lama bimbingan maksimum empat semester. Apabila dalam waktu tersebut 

mahasiswa tidak dapat menyelesaikan skripsinya, mahasiswa wajib 

mengganti judul/permasalahan penelitian, memperbarui proses bimbingan, 

dan memungkinkan dilakukan pergantian dosen pembimbing. 

7. Proses pembimbingan skripsi dinyatakan selesai jika dosen pembimbing 

utama dan pembimbing pendamping telah memberikan persetujuan untuk 

dapat diujikan dihadapan dewan penguji. 

8. Mahasiswa mengajukan pendaftaran ujian skripsi ke program studi dengan 

syarat: 

a) Menunjukkan bukti penyerahan tiga naskah skripsi yang siap diujikan 

kepada Ketua program studi untuk dijadwalkan ujiannya. 

b) Memenuhi persyaratan akademik (print KHS) dan persyaratan 

administratif (seperti surat bebas lab) yang telah ditentukan ke Ketua 

Program Studi. 

Persyaratan Menempuh Ujian Skripsi 

Mahasiswa berhak menempuh ujian skripsi jika telah memenuhi persyaratan 

berikut: 

1. Persyaratan akademik 

a) Mahasiswa menyerahkan kepada ketua program studi/tata usaha: 

• Transkrip nilai sementara (yang memuat nilai dari semester pertama 

hingga terakhir) 

• Telah menempuh minimum 140 SKS 

• Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,0 (nilai mata kuliah PKL, 

Metodologi Penelitian minimal C, telah menempuh seminar proposal 

dan seminar hasil penelitian) dan tidak terdapat nilai E. 

• Jika ada nilai D, maksimal 20% dari jumlah sks yang telah ditempuh. 

b) Mahasiswa telah menempuh semua mata kuliah yang tercantum di 

kurikulum program studi (kecuali Skripsi dan KKN). 
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c) Pernyataan Tidak Melakukan Plagiarisme (didukung dengan bukti cek 

plagiarisme Turnitin maksimal 30%). 

2. Persyaratan Administratif 

a) Naskah skripsi sebanyak 3 eksemplar yang telah disetujui dan 

ditandatangani oleh pembimbing utama dan pembimbing pendamping 

atau oleh pembimbing mandiri diserahkan kepada Ketua atau Sekretaris 

Program Studi untuk didistribusikan ke penguji. 

b) Mahasiswa menyerahkan berkas administrasi ke TU fakultas: 

▪ Slip pelunasan pembayaran ujian skripsi; 

▪ Menyerahkan bukti Kartu Rencana Studi yang tercantum mata kuliah 

Skripsi; dan, 

▪ Menyerahkan bukti verifikasi SKPI yang telah ada. 

Proses Ujian Skripsi 

Adapun pelaksanaan ujian skripsi diatur sebagai berikut: 

• Ujian skripsi dilaksanakan sesuai jadwal dan tempat yang telah ditetapkan 

oleh Ketua Program Studi. 

• Dosen pembimbing dan penguji menerima naskah skripsi minimal tiga hari 

sebelum ujian dilaksanakan. 

• Ujian skripsi dilaksanakan dalam Sidang Dewan Penguji Skripsi, yang terdiri 

dari dekan sebagai ketua, ketua program studi sebagai sekretaris, 

pembimbing utama sebagai penguji pertama, pembimbing kedua sebagai 

penguji kedua, dan penguji ketiga. Apabila Dekan dan atau Ketua program 

studi berhalangan hadir, posisi sebagai Ketua dan/atau Sekretaris Dewan 

Penguji dapat digantikan oleh Pembimbing Utama. 

Sidang Dewan Penguji Skripsi, setidak-tidaknya dihadiri oleh penguji pertama, 

penguji kedua, dan penguji ketiga. Ujian skripsi dilaksanakan dalam batas waktu 

minimal 90 menit (1,5 jam), dengan rincian waktu 20 menit presentasi dan sisa waktu 

digunakan untuk tanya jawab dengan penguji. 

Komponen penilaian skripsi: 

a. Hasil karya tulis, meliputi: 

1) Konsistensi logis isi karya tulis, 

2) Kadar keaslian mutu ilmiah, dan 

3) Bahasa dan tata tulis. 

b. Hasil ujian lisan, meliputi: 
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1) Kedalaman dan keluasan penguasaan, 

2) Ketepatan dan kelancaran jawaban, 

3) Sikap ilmiah. 

Masing-masing nilai diisi penilaian : 

A   = 85 - 100; C = 60 - 64,9; 

B+ = 75 - 84,9; D+ = 55 - 59,9; 

B   = 70 - 74,9; D = 50 - 54,9; 

C+ = 65 - 69,9; E = 0 - 49.9. 

 

Tata Laksana dalam Ujian Skripsi 

1. Ujian skripsi dibuka oleh Dekan atau yang ditugasi selaku Ketua Dewan Penguji 

Skripsi dan dapat dilanjutkan jika mahasiswa menyatakan sehat dan sanggup 

melaksanakan ujian. 

2. Ujian skripsi dilaksanakan oleh Dewan Penguji skripsi secara bersama sesuai 

waktu yang sudah ditetapkan, dan ujian skripsi bersifat tertutup. 

3. Mahasiswa mengenakan sepatu tertutup, jas almamater, baju lengan panjang 

berwarna putih, bawahan hitam, dan berdasi bagi yang putra; sedangkan 

mahasiswi yang berjilbab mengenakan jilbab putih 

4. Dewan Penguji mengenakan baju lengan panjang berdasi dan/atau berjas. 

5. Pada akhir ujian skripsi, dewan penguji mengadakan musyawarah untuk 

menetapkan kelulusan dengan kategori: lulus tanpa revisi, lulus dengan revisi, 

dan tidak lulus. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan revisi, dewan penguji 

menentukan batas waktu akhir revisinya maksimal dua minggu setelah ujian, jika 

melewati batas maksimal dinyatakan tidak lulus (mengulang). 

6. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus, maka ketua dewan penguji 

menetapkan keputusan bersama dengan Ketua Program Studi apakah 

mahasiswa dinyatakan harus mengulang ujian skripsi atau mengulang kegiatan 

penelitian baik sebagian maupun seluruhnya. Sekretaris Dewan Penguji Skripsi 

wajib membuat berita acara pelaksanaan ujian skripsi dan mendokumentasikan 

hasil ujiannya. 
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II. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

 

SISTEMATIKA UMUM 

Skripsi terdiri atas tiga bagian, yaitu: (a) bagian awal yang meliputi: sampul, 

halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, riwayat hidup, 

halaman peruntukan (dedikasi) jika diperlukan, halaman pernyataan keaslian, 

ringkasan (penelitian/kajian) dalam bahasa Indonesia, summary (ringkasan 

penelitian/kajian dalam bahasa Inggrís), kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, 

daftar gambar, daftar lampiran, serta daftar dan keterangan simbol jika diperlukan; 

(b) bagian utama atau seringkali disebut sebagai tubuh utama skripsi, terdiri atas: 

pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, 

kesimpulan dan saran serta daftar pustaka; (c) bagian akhir yang merupakan 

bagian pendukung dari skripsi biasanya memuat lampiran-lampiran. Jika lampiran 

tidak ada atau tidak diperlukan, maka bagian akhir skripsi dapat ditiadakan. 

 

Bagian Awal Skripsi 

A. Sampul 

Sampul Skripsi berwarna abu-abu yang merupakan warna bendera FTI 

UPGRIS, dengan pita pembatas berwarna hijau. Pada sampul tersebut dicetak: 

Judul Skripsi, lambang Universitas PGRI Semarang (ukuran lebar/horizontal 4.86 

cm dan tinggi/vertikal 6.19 cm), kata SKRIPSI, nama lengkap penulis dan NPM, 

Nama Program Studi, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas dan tahun 

Skripsi tersebut diselesaikan. Semua huruf dicetak dengan huruf kapital kecuali 

kata “oleh” yang dicetak dengan huruf kecil. Semua huruf berukuran 12 dengan 

jenis huruf Times New Roman, bold, dan dicetak dengan tinta hitam. Sampul terdiri 

dua bagian, sampul luar (depan) dari karton (hard cover) dan sampul dalam dari 

kertas HVS putih. Contoh Sampul luar dapat dilihat pada Lampiran 1. 
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Pada punggung sampul dicantumkan: kata “SKRIPSI”, judul Skripsi, nama 

penulis dan NPM, dan tahun kelulusan, ditulis memanjang mengikuti punggung 

buku.  

B. Halaman Judul Skripsi 

Halaman ini diletakkan pada halaman baru sesudah sampul. Isi halaman ini 

hampir sama dengan sampul Skripsi, tetapi di bawah NPM ditambah tulisan: 

“sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknologi Pertanian”. 

Judul Skripsi yang baik bersifat padat, ringkas dan informatif, tidak lebih dari 20 

kata, tetapi dapat mencerminkan isi pokok kajian dari karya tulis yang dibuat. Lihat 

contohnya pada Lampiran 2. 

C. Halaman Persetujuan 

Halaman persetujuan dicetak bold pada halaman baru sesudah halaman judul 

Skripsi. Halaman ini antara lain memuat judul Skripsi, nama penulis, NPM, kalimat 

: “telah disetujui oleh pembimbing untuk dilanjutkan di hadapan dewan penguji”, 

nama pembimbing utama dan pendamping, NIDN, tanda tangan pembimbing, dan 

tanggal persetujuan. 

Halaman persetujuan ini harus sudah ada dan ditandatangani oleh 

pembimbing sebelum mahasiswa dinyatakan boleh ujian Skripsi. Contohnya 

terdapat pada Lampiran 3. 

D. Halaman Pengesahan 

Halaman pengesahan dicetak pada halaman baru sesudah Halaman 

persetujuan. Halaman ini antara lain memuat judul Skripsi, nama penulis, NPM, 

kalimat “telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal …. dan 

dinyatakan telah memenuhi syarat Dewan Penguji”,  nama dan tanda tangan para 

penguji, nama dan tanda tangan Dekan, Ketua Program Studi, dan tanggal lulus 

Skripsi (tanggal pengesahan setelah perbaikan/revisi Skripsi dinyatakan selesai). 

Contohnya disajikan pada Lampiran 4. 

E. Halaman Riwayat Hidup 

Riwayat hidup penulis perlu dicantumkan dalam Skripsi dengan tujuan 

memperkenalkan secara ringkas perjalanan pendidikan serta pengalaman dan data 

lain yang dianggap penting oleh penulisnya. Halaman riwayat hidup dituliskan 

dalam satu halaman saja. Lazimnya, riwayat hidup memuat data tempat dan 

tanggal lahir, nama kedua orang tuanya, riwayat pendidikan formal sejak 

Sekolah Dasar hingga mencapai gelar Sarjana, karya tulis ilmiah seperti untuk 
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lomba-lomba karya tulis ilmiah (LKTI, LKIM), tulisan ilmiah dalam koran atau 

majalah ilmiah yang pernah dibuat serta pengalaman kerja dengan menyebutkan 

secara singkat organisasi yang pernah diikuti serta prestasi lainnya, apabila ada. 

Contohnya dapat dilihat pada Lampiran 5. 

F. Halaman Peruntukan 

Dalam Skripsi, halaman peruntukan (Lampiran ) tidak harus ada, tetapi boleh 

diadakan untuk memberi peluang kepada penulis untuk siapa Skripsi didedikasikan, 

misalnya keluarga terdekat yang telah membantu pembiayaan kuliah, yang tidak 

terkait langsung dengan penyelesaian Skripsi. Ketentuan yang harus dipenuhi 

dalam pembuatan halaman peruntukan adalah sebagai berikut: 

- paling banyak hanya satu halaman. 

- penulisan motto, bagian dari kitab suci, hadis, kata-kata mutiara dan sejenisnya 

tidak dibolehkan. 

- tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baku. 

- menggunakan huruf sesuai yang diatur pada pedoman ini dengan tinta 

berwarna hitam dengan kertas putih. 

G. Halaman Pernyataan Keaslian 

Keaslian Skripsi perlu dinyatakan dalam halaman tersendiri untuk menjamin 

bahwa karya tulis merupakan karya sendiri yang secara hukum bisa dipertanggung 

jawabkan. Contoh Pernyataan Keaslian Skripsi tersaji pada Lampiran 6 

H. Halaman Ringkasan 

Ringkasan diketik pada halaman baru dan mencakup informasi ringkasan 

yang dimulai dengan menuliskan kata “RINGKASAN” yang diketik dengan huruf 

besar di tengah halaman. Isi ringkasan mencakup: alinea pertama memuat latar 

belakang (permasalahan) dan tujuan penelitian/kajian. Alinea kedua memuat 

metode penelitian/kajian yang berisi penjelasan tentang rancangan/analisis 

penelitian/kajian, bila perlu penjelasan tentang tempat dan waktu pelaksanaan 

penelitian/kajian. Alinea ketiga memuat hasil percobaan. Alinea keempat 

menyajikan kesimpulan dan saran. Ringkasan yang baik umumnya tanpa menyitir 

pendapat orang lain (pustaka). 

Keseluruhan ringkasan diharapkan tidak lebih dari satu halaman diketik 1 

spasi atau maksimal 500 kata. Pada bagian bawah sebelah kiri ringkasan 

dicantumkan Kata kunci (maksimum 5 buah kata dan diurutkan berdasarkan 

alfabet), kata kunci dibuat huruf tebal /bold.  
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I. Halaman Summary 

Summary dibuat pada halaman baru sesudah halaman ringkasan. Pada 

dasarnya Summary merupakan ringkasan dalam versi bahasa Inggris dan 

sistematika penulisannya serupa dengan ringkasan. Pada Summary juga 

dicantumkan Keywords (kata kunci) yang maksimum terdiri dari lima buah kata dan 

diurutkan berdasarkan alfabet seperti halnya pada Ringkasan dan tulisan dibuat 

tebal. 

J. Halaman Kata Pengantar 

Halaman kata pengantar diketik pada halaman baru dan diberi judul “KATA 

PENGANTAR” yang diketik dengan huruf besar di tengah halaman. Kata pengantar 

memuat judul dan lingkup kajian/studi serta tujuan pembuatan Skripsi. Selain itu, 

kata pengantar dapat memuat pernyataan terima kasih kepada pihak- pihak yang 

dianggap penting dan terkait langsung dengan pelaksanaan penelitian/kajian atau 

penyelesaian Skripsi dengan menyebutkan kontribusinya. Sebagai contoh, kepada 

Pembimbing, perorangan lain, institusi yang telah memberikan bimbingan, nasehat, 

saran dan kritik dalam pelaksanaan penyelesaian Skripsi, yang telah memberikan 

bantuan fasilitas dan bantuan lainnya yang dirasakan langsung oleh mahasiswa. 

K. Halaman Daftar Isi 

Halaman daftar isi diketik pada halaman baru dan diberi judul DAFTAR ISI 

yang diketik dengan huruf besar di tengah halaman. Dalam daftar isi termuat bagian 

awal Skripsi yang dimulai dari Ringkasan, bagian utama sampai bagian akhir atau 

lampiran dan masing-masing disertai nomor halamannya. Penomoran halaman 

pada bagian awal Skripsi menggunakan angka Romawi kecil (i, ii, iii dan 

seterusnya), sedangkan pada bagian utama dan akhir menggunakan angka Arab 

(1, 2, 3 dan seterusnya). 

Walaupun naskah bagian utama Skripsi terdiri dari bab sampai sub sub-bab, 

namun yang dicantumkan di dalam Daftar Isi hanya sampai judul sub-bab. Bagian 

akhir merupakan lampiran-lampiran yang dianggap perlu. Judul bab diketik dengan 

huruf besar, sedangkan setiap kata pada judul sub- bab diketik dengan huruf kecil 

yang diawali dengan huruf besar, kecuali kata sambung dan kata depan. Baik judul 

bab maupun sub-bab tidak diakhiri dengan titik. Pada penulisan daftar isi digunakan 

spasi 1, akan tetapi pada jarak antar Bab digunakan spasi 2.  

L. Halaman Daftar Tabel 

Halaman daftar tabel diketik pada halaman baru dan diberi judul DAFTAR 



PEDOMAN PENYUSUNAN SKRIPSI UPGRIS 

Program Studi Teknologi Pangan Page 15 

 

 

TABEL yang diketik dengan huruf besar diletakkan di tengah halaman. Daftar Tabel 

memuat semua tabel yang terdapat dalam bagian utama Skripsi beserta nomor 

halamannya. Jarak baris antar judul tabel yaitu 2 (dua) spasi, sedangkan jarak baris 

dalam satu judul tabel adalah 1 (satu) spasi.  

M. Halaman Daftar Gambar 

Halaman daftar gambar diketik pada halaman baru. Halaman ini memuat 

tulisan DAFTAR GAMBAR sebagai judul yang diketik dengan huruf besar tanpa 

diakhiri titik, nomor gambar, judul gambar dan nomor halamannya. Contoh Daftar 

Gambar dapat dilihat pada Lampiran. Aturan jarak spasi yang digunakan sama 

dengan daftar tabel. 

N. Halaman Daftar Lampiran 

Halaman daftar lampiran diketik pada halaman baru dan memuat tulisan 

DAFTAR LAMPIRAN sebagai judul yang diketik dengan huruf besar tanpa diakhiri 

titik, nomor lampiran, judul lampiran dan nomor halamannya. Aturan jarak spasi 

yang digunakan sama dengan daftar tabel. 

 
Bagian Utama Skripsi 

A. Pendahuluan 
Bab ini terdiri atas latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian/kajian dan manfaat penelitian/kajian. 

1) Latar Belakang 

Secara umum, latar belakang memuat penjelasan hal-hal yang 

melatarbelakangi pokok persoalan yang dijadikan judul dalam Skripsi  dengan 

mengetengahkan pentingnya pokok persoalan tersebut dipecahkan dan 

dicarikan jawabannya. Kelemahan-kelemahan dari penelitian/kajian terdahulu 

dapat dikembangkan dan dirumuskan menjadi suatu permasalahan untuk 

diteliti. 

Di samping itu, konsep maupun kerangka pikir atau pendekatan yang berhasil 

untuk suatu sistem atau proses dapat diteliti kesesuaiannya untuk 

penerapannya pada sistem atau proses lain yang serupa atau mirip, karena 

ada kemungkinan terjadi distorsi. Demikian pula, suatu proses yang berhasil 

pada lingkup terbatas dapat menimbulkan distorsi dalam penerapannya untuk 

skala yang diperbesar atau diperluas. 

2) Perumusan Masalah 

Perumusan masalah memuat pernyataan-pernyataan berupa kalimat tanya 
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atau kalimat lengkap berdasar alinea, yang disusun secara runut (urut) mulai 

dari permasalahan, solusi alternatif pemecahan masalah yang digunakan 

dalam penelitian/kajian. 

3) Tujuan 

Tujuan penelitian/kajian merupakan bentuk lain dari perumusan masalah 

suatu penelitian/kajian dan biasanya ditulis secara ringkas, lebih bersifat 

teknis, dan capaiannya terukur. Sub-bab ini harus dapat mencerminkan judul 

penelitian/kajian dan apabila terumuskan dengan baik akan dapat digunakan 

sebagai penuntun langkah-langkah kegiatan berikutnya, misalnya mengenai 

data yang harus dikumpulkan untuk menjawab permasalahan yang diangkat 

dalam suatu penelitian/kajian. Dalam menuliskan tujuan, gunakan kata kerja 

yang hasilnya dapat diukur atau dilihat, seperti mengkaji, menguraikan, 

menguji, membuktikan, atau bahkan membuat suatu prototipe alat. Dengan 

demikian, kata "mengetahui" tidak layak dituliskan untuk tujuan penelitian. 

4) Manfaat 

Sub-bab ini erat hubungannya dengan kontribusi penelitian/kajian dan 

merupakan uraian mengenai potensi kontribusi atau kemungkinan penerapan 

hasil penelitian/kajian. 

 

B. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan Pustaka berisi kaidah, dalil, teori-teori yang biasanya diperoleh dari 

buku-buku teks, laporan penelitian/kajian, buletin dan jurnal/majalah ilmiah, tesis, 

disertasi, dan sumber/tulisan ilmiah lainnya. Pendapat atau bagian dari diklat kuliah, 

penuntun/petunjuk/pedoman praktikum dan semua bahan yang diberikan selama 

perkuliahan tidak dapat digunakan sebagai sumber informasi ilmiah yang sahih 

(valid) sehingga bukan merupakan bahan kepustakaan. Pustaka dapat berupa 

pustaka primer maupun pustaka sekunder, namun untuk mendukung keterbaruan 

pustaka (up to date /minimal 10 tahun terakhir) maka pustaka primer lebih 

diutamakan. 

Uraian dalam Tinjauan Pustaka merupakan dasar untuk menyusun kerangka atau 

konsep yang digunakan dalam penelitian. Kumpulan pustaka yang relevan dan 

mutakhir akan membantu anda mengetahui dengan jelas status penelitian di bidang 

tersebut. Kumpulan pustaka yang memadai pasti akan meningkatkan kepercayaan 

sewaktu memilih metode, melaksanakan penelitian, dan menyusun argumentasi 
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dalam Bab Pembahasan. Pengacuan pada pustaka harus sesuai dengan yang 

tercantum dalam Daftar Pustaka. Pada bagian akhir dari tinjauan pustaka, jika 

diperlukan dapat ditambahkan hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan atau 

pendapat sementara terhadap hasil yang akan dicapai dalam pemecahan masalah, 

yang kebenarannya akan dibuktikan dari hasil penafsiran atas data-data yang telah 

dikumpulkan dalam penelitian/kajian. Bila penelitian/kajian topiknya rancangan alat 

atau model, hipotesisnya tidak wajib dituliskan.  

 

C. Metode Penelitian 

Metode Penelitian/kajian memuat hal-hal penting dan berkaitan erat dengan 

bahan dan cara, prosedur untuk memperoleh data yang diinginkan dan rancangan 

statistik atau matematis yang digunakan untuk analisis dan interpretasi data. 

1) Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Bagian ini penting dicantumkan untuk mengetahui lokasi penelitian, 

seperti laboratorium maupun lokasi lain yang digunakan selama penelitian. 

Pada bagian ini juga perlu disampaikan mengenai waktu atau durasi penelitian 

yang dilakukan. Durasi dihitung mulai perizinan masuk laboratorium hingga 

selesai pengambilan data dan analisis sampel. 

2) Alat dan Bahan 

Setiap peralatan, mesin, alat ukur (bukan perangkat gelas) penting yang 

digunakan dalam penelitian/kajian dan sangat mempengaruhi kesahihan data 

yang dikumpulkan perlu dicantumkan nama dan spesifikasinya. Jika sulit 

mendapatkan spesifikasinya, maka dapat digantikan dengan mencantumkan 

merk dan model/typenya. Hal ini perlu dilakukan karena peralatan yang 

mempunyai fungsi sejenis, tetapi berbeda spesifikasinya akan memberikan 

unjuk kerja yang berbeda pula. 

Bahan baku, bahan pembantu dan bahan-bahan untuk keperluan 

analisis yang penting atau khas dan menonjol peranannya perlu dicantumkan 

spesifikasinya. Bahan yang dicantumkan pada bagian ini diantaranya adalah 

bahan baku (bahan utama), bahan lain yang digunakan, dan juga bahan 

analisis.  

3) Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan ditulis dengan tujuan untuk memberikan 

informasi mengenai pengambilan data. Pada bagian ini harus dituliskan 
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mengenai jenis rancangan percobaan yang digunakan, jumlah perlakuan, dan 

jumlah ulangan. Untuk memberikan gambaran lebih jelas maka pada bagian 

ini juga dicantumkan tabel perlakuan penelitian. 

4) Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian mencakup hal-hal yang berkaitan dengan langkah-

langkah kegiatan penelitian dan diagram alir. Pada bagian ini harus dijelaskan 

mengenai tahapan yang dilakukan dalam penelitian. Setiap tahapan atau 

langkah yang dilakukan harus disertai dengan uraian dan diagram alir. 

Tahapan penelitian seperti preparasi sampel atau pembuatan produk 

disarankan untuk mengacu pada pustaka terkait meskipun terdapat modifikasi 

ketika penelitian dilakukan. Tahapan yang dilakukan ditulis sesuai dengan 

urutan pengoperasiannya dengan menggunakan  kalimat pasif dan bukan 

kalimat perintah. Pernyataan' "keringkan daun lalu timbang" sebaiknya ditulis 

"daun dikeringkan lalu ditimbang". Kalimat dalam diagram alir menggunakan 

kalimat yang diawali dengan (pe-an), contoh : “pengeringan sampel”. 

Diagram alir disusun sesuai dengan urutan proses yang dilakukan. 

Pembuatan diagram alir merujuk pada tata aturan pembuatan diagram alir 

yang benar. Diagram alir digambarkan dari halaman atas ke bawah dan dari 

kiri ke kanan. Aktivitas yang dituliskan dalam digram alir digambarkan dengan 

hati- hati sehingga dapat dimengerti oleh pembaca dan menggunakan kalimat 

pasif. Simbol-simbol yang digunakan dalam diagram alir penelitian antara lain: 

Simbol Nama Fungsi 

 

 
Garis alir Arah aliran proses 

 

 
Garis alir Arah aliran proses analisis 

parameter uji. 

 

 

Proses Proses yang dilakukan 

dalam penelitian 

 

 

Analisis Menggambarkan analisis 

X 
Tanda 

penghubung/ 

Memotong diagram alir 
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lanjutan 

 

5) Analisis merupakan tahapan penting dalam penelitian. Pada bagian ini harus  

dituliskan  analisis yang diterapkan pada sampel. Acuan pustaka yang 

digunakan dalam analisis harus dicantumkan. Uraian prosedur analisis sampel 

beserta perhitungan rumus (jika ada), dituliskan di Lampiran. 

6) Analisis Data 

Analisis data ditulis dengan menuliskan cara pengolahan data secara 

statistik, jenis uji, dan software yang digunakan. 

 

D. Hasil dan Pembahasan 

Hasil penelitian sewajarnya disajikan secara bersistem. Untuk memperjelas 

dan mempersingkat uraian, berikan tabel, gambar, grafik, atau alat penolong lain. 

Cara menyajikan hasil penelitian/kajian dan langsung diikuti pembahasannya. Hal 

penting yang perlu diperhatikan pada Sub bab ini adalah hasil penelitian/kajian 

dikemukakan dahulu baru uraian pembahasan. Data yang disajikan sebagai hasil 

penelitian/kajian diharuskan data yang terolah (bukan data mentah), baik dalam 

bentuk uraian deskriptif (teks/kalimat), maupun non-teks (tabel; gambar yang 

meliputi grafik, diagram, peta, foto, monogram, dan bentuk lainnya), bersifat 

sistematis serta mudah dimengerti pembacanya. 

Bentuk penyajian hasil penelitian/kajian yang baik, terarah, runut, sistematis, 

sangat membantu pembaca memahami isi Skripsi. Tabel dan uraian deskriptif 

umumnya digunakan untuk menampilkan hasil penelitian/kajian secara rinci. Bentuk 

diagram, gambar dapat dipakai untuk menunjukkan garis besar fenomena, 

kecenderungan pengaruh suatu perlakuan, hubungan antar parameter dan hal-hal 

lain yang kurang informatif jika ditampilkan dalam bentuk tabel. 

 

E. Kesimpulan dan Saran 

Bab ini merupakan bagian terakhir dari bagian utama Skripsi, dan lazimnya 

dipisahkan menjadi dua sub-bab, yaitu: kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi 

hasil-hasil utama dan pada dasarnya menjawab permasalahan atau tujuan dan 

hipotesis yang diajukan. Sub-bab ini tidak sama dengan ringkasan hasil. Jadi 

jelaslah bahwa ada benang merah yang menghubungkan antara judul 
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penelitian/kajian, (rumusan) masalah, tujuan penelitian/kajian, hipótesis (jika ada) 

dan kesimpulan. 

Kesimpulan biasanya dinyatakan dalam kalimat (teks), baik yang didahului 

oleh nomor dan atau dalam bentuk paragraf. Kesimpulan tidak lazim disajikan 

dalam bentuk non-teks. Kesimpulan yang baik berupa kalimat yang ringkas, runut, 

informatif, dan tidak lebih dari 1 halaman. Sub-bab saran biasanya menyajikan hal-

hal relevan yang terkait dengan hasil (temuan) penelitian/kajian yang dilakukan. 

Sebagai contoh, pemanfaatannya untuk tujuan praktis, langkah perbaikan jika akan 

dilakukan penelitian/kajian serupa, tindak lanjut yang perlu dilakukan. Saran tidak 

boleh melenceng dari pokok kajian dan hasil penelitian/kajian yang diperoleh. 

Sebaiknya saran maksimal 1 halaman. 

 

Bagian Akhir Skripsi 

Bagian Akhir dari skripsi terdiri atas Daftar Pustaka dan Lampiran. 

1. Daftar pustaka 

Daftar pustaka berupa suatu daftar dari semua artikel dan pustaka lain yang 

diacu secara langsung di dalam tubuh tulisan, kecuali bahan-bahan yang tidak 

diterbitkan dan tidak dapat diperoleh dari perpustakaan. Pencantuman pustaka 

selain merupakan suatu bentuk penghargaan dan pengakuan atas karya atau 

pendapat orang lain juga sebagai sopan-santun profesional. Pencantuman 

pendapat orang lain tanpa merujuk sumbernya akan mengesankan plagiarisme. 

Komunikasi pribadi tidak termasuk dalam pustaka mudah diperoleh. Bila diperlukan, 

nyatakan hal ini dalam teks atau catatan kaki. 

Daftar pustaka hanya memuat pustaka yang diacu dalam penelitian dan 

disusun ke bawah menurut abjad nama akhir penulis pertama. Pustaka dari web 

disebutkan penulis (author), alamat web yang dikutip, serta tanggal akses web 

tersebut. Buku dan jurnal tidak dibedakan, dengan urutan penulisan: 

a. Buku: nama penulis, tahun terbit, judul buku, jilid, terbitan ke, nomor halaman 

yang diacu, nama penerbit, dan kotanya. 

b. Jurnal/prosiding: nama penulis, tahun terbit, judul tulisan, nama jurnal, jilid, 

nomor halaman yang diacu (khusus 10 tahun ke belakang). 

2. Lampiran 

Lampiran didahului oleh satu halaman yang hanya memuat kata LAMPIRAN 

dan ditempatkan di tengah-tengah halaman. Lampiran merupakan tempat untuk 
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menyajikan keterangan atau angka tambahan. Dalam lampiran terdapat keterangan 

atau informasi yang diperlukan pada pelaksanaan penelitian, misalnya kuesioner, 

dan sifatnya hanya melengkapi hasil penelitian. Di dalamnya juga dapat dihimpun 

cara penelitian, contoh perhitungan statistik, penurunan rumus matematika, tabel 

besar dari satu set percobaan, peta, dan sebagainya yang kalau dimasukkan ke 

dalam tubuh tulisan akan mengganggu jalan cerita. Bila jumlahnya lebih dari 

sebuah, lampiran perlu diberi nomor. Jangan masukkan informasi penting dalam 

lampiran karena bagian ini sering terlewatkan oleh pembaca. Meskipun judul 

gambar lazimnya ditulis di bawah gambar yang bersangkutan, di dalam lampiran, 

judul gambar dapat dituliskan sebagai judul lampiran. 

Tabel yang terlalu rumit sangat mengganggu jalannya pembahasan. Oleh 

sebab itu, tabel dibuat sederhana dan secukupnya untuk memperjelas pembahasan 

di dalam teks; informasi selebihnya dapat dimasukkan ke dalam lampiran. Ada 

kalanya data mentah dilampirkan untuk keperluan penelitian lebih lanjut. Lampiran 

yang dicantumkan umumnya adalah lampiran metode analisis, lampiran data hasil 

analisis (berupa data mentah dengan ulangan yang digunakan), lampiran hasil uji 

statistik, lampiran dokumentasi penelitian, dan lampiran lembar bimbingan yang 

telah ditandatangani oleh dosen pembimbing.  
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III. FORMAT PENULISAN SKRIPSI 

 

Format atau tata cara penulisan skripsi seringkali banyak terdapat keragaman 

maupun perbedaan format. Oleh karena itu, dalam rangka meniadakan keragaman 

dalam penggunaan huruf dan cara penulisan naskah skripsi, maka format penulisan 

dan pengetikan perlu diatur. Berikut merupakan beberapa aturan terkait dengan 

masalah yang sering dihadapi dalam menyusun skripsi, antara lain mengenai 

pemilihan kertas, penggunaan huruf, format pengetikan teks, simbol (lambang) dan 

satuan, format teks dan pengutipan pustaka serta pembuatan daftar pustaka. 

 

Format Pengetikan Skripsi 

1) Bahan dan Ukuran Kertas 

Laporan skripsi dibuat dengan menggunakan Kertas putih HVS berukuran A4 

(21 x 29,7 cm) dengan berat 70 g/m2 (HVS 70 GSM), tidak boleh diketik bolak- balik 

dan dijilid rapi berupa sampul tebal, tulisan timbul, sampul berwarna abu-abu 

(sesuai warna bendera Fakultas Teknik dan Informatika) dengan dijilid hardcover 

laminating. Pita pemisah/penanda berwarna hijau, dan ditulis dengan tinta berwarna 

hitam. Skripsi hardfile yang disertai soft copy dalam cd digandakan dengan jumlah 

sesuai kebutuhan (ditambah sejumlah dosen pembimbing jika menghendaki). 

2) Batas Tepi 

Batas-batas pengetikan diatur sebagai berikut : 

a) Tepi kiri : 4 cm 

b) Tepi atas, bawah, dan tepi kanan: 3 cm 

3) Jenis Huruf 

a) Pengetikan naskah menggunakan huruf Times New Roman 12 pt. Semua 

huruf yang ditulis merupakan jenis yang sama 

b) Huruf miring atau huruf khusus lain dapat dipakai untuk tujuan tertentu, 

misalnya untuk menandai istilah asing. 

c) Tanda-tanda yang tidak dapat diketik, harus ditulis dengan rapi memakai 

tinta hitam. 
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4) Jarak Baris 

a) Secara umum jarak antara 2 baris dibuat 2 spasi. Kecuali pada ringkasan 

maupun summary hanya berjarak 1 spasi 

b) Jarak antar judul bab dengan judul sub-bab yang pertama, atau dengan 

kalimat pertama diatur 2 x 2 spasi 

c) Jika judul sub-bab diketik berurutan ke bawah, maka jarak antar judul 

sub-bab yang satu dengan sub-bab berikutnya diatur 2 spasi. 

d) Jarak antar judul sub-bab dengan baris kalimat pertama adalah 2 spasi. 

e) Jarak antar akhir kalimat dari sub-bab yang satu dengan judul sub- bab 

berikutnya adalah 3 spasi. 

f) Jarak antara baris kalimat dengan judul tabel, atau antar bagian akhir 

dari tabel dengan kalimat (teks) 3 spasi. 

g) Jarak antara baris akhir judul tabel/gambar dengan tabel adalah 1,5 

spasi, sedangkan jarak antar baris dalam judul tabel/gambar adalah 1 

spasi. Jarak antar baris dalam keterangan tabel/gambar adalah 1 spasi. 

Jarak tabel/gambar dengan keterangannya adalah 1 spasi. Namun jarak 

antara tabel/gambar dan atau keterangannya dengan teks adalah 3 

spasi. 

h) Rumus diketik dengan jarak spasi sesuai dengan kebutuhan. 

5) Penulisan judul bab dan sub-bab 

Setiap bab dimulai pada halaman baru, dan judulnya diketik dengan 

huruf besar di tengah-tengah halaman dan diberi nomor Romawi (I, II, III dst.) 

tanpa diakhiri tanda baca titik. Judul sub-bab diketik di tepi paragraf, diberi 

nomor sub-bab menggunakan angka Arab, misalnya 2.1 tanpa diakhiri tanda 

titik. Demikian pula untuk judul sub sub-bab ditulis lurus dengan sub bab. 

Setiap awal kata pada judul sub-bab dan sub sub-bab ditulis dengan huruf 

besar kecuali untuk kata penghubung, kata depan dan keterangan tempat. 

6) Alinea baru 

Pada setiap alinea baru, kata pertama berjarak 1.5 cm dari tepi paragraf. 

7) Pengisian ruangan 

Ruangan yang terdapat pada halaman naskah harus diisi penuh, artinya 

pengetikan harus dimulai dari batas tepi kiri sampai batas tepi kanan dan 
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jangan sampai ada ruangan yang terbuang kecuali alinea baru, persamaan, 

daftar, gambar, judul atau hal-hal yang khusus. Pada pengetikan dengan 

piranti lunak pengolah kata seringkali digunakan pengaturan paragraf secara 

otomatis menggunakan modus “justified”. Dalam hal-hal tertentu jarak antar 

kata menjadi tidak sama dan menimbulkan kekosongan ruang yang cukup 

besar antar kata yang satu dengan kata berikutnya. Untuk menghindarkan hal 

ini, dalam pengetikan diperbolehkan memutuskan kata, sesuai dengan kaidah 

bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nama sesuatu (orang, institusi, dll.) 

dalam penulisannya tidak boleh diputus/terpotong. 

8) Format Pengetikan Tabel 

a. Tabel diberi garis batas atas dan bawah tanpa garis batas samping 

(bentuk tabel terbuka) seperti yang dicontohkan pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Skor Sensoris dari Yoghurt Selama Penyimpanan Berdasarkan Uji 

Hedonik 

Lama 

Penyimpanan 

(minggu) 

Atribut Sensoris 

Kenampakan Warna Rasa Aroma 

0 3,68 c 3,83 c 3,32 c 3,56 c 

2 3,18 b 3,44 b 2,81 b 3,16 b 

4 1,57 a 1,73 a 1,31 a 1,53 a 

*Nilai yang diikuti huruf yang sama menunjukkan perbedaan yang tidak nyata 

(P>0.01) 

b. Nomor tabel diketik dengan font Times new roman ukuran 12 tebal (bold). 

Nomor tabel diketik dengan 2 angka arab yang dipisahkan oleh titik. Angka 

pertama menunjukkan nomor bab tempat gambar tersebut terdapat, 

sedangkan angka kedua menunjukkan nomor urut tabel atau gambar 

dalam bab. 

c. Judul tabel diketik dengan font Times new roman ukuran 12. Judulnya 

ditulis secara ringkas, tetapi menggambarkan isinya. Judul tabel diketik 1 

spasi tanpa diakhiri titik dan setiap kata di dalamnya dimulai dengan huruf 

besar, kecuali untuk kata penghubung, kata depan dan keterangan 

tempat. 

d. Nomor dan judul tabel diletakkan rata kiri 1 spasi di atas garis batas atas 

tabel dengan jarak antar baris 1 spasi. 

e. Judul tabel harus sama dengan judul tabel atau gambar yang tercantum 
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pada halaman daftar tabel. 

f. Isi tabel diketik dengan font Times new roman ukuran 12 bold untuk judul 

kolom dan unbold untuk isi kolom. 

g. Baris antar lajur berjarak 1 spasi. Hal yang penting adalah agar tabel 

mudah dibaca. 

h. Tabel diletakkan pada halaman naskah sedemikian rupa sehingga garis 

batas tidak melampaui batas kertas yang boleh dicetak dan tabel terletak 

simetrik (centered) di dalamnya. 

i. Kolom tabel dapat diletakkan sejajar dengan lebar kertas atau sejajar 

dengan panjang kertas (landscape). Dalam hal terakhir ini sebaiknya 

seluruh halaman diisi dengan tabel tanpa teks naskah. 

j. Tabel boleh diletakkan di tengah halaman di antara baris-baris kalimat 

teks tubuh utama. 

k. Keterangan tabel, semacam catatan kaki, dapat digunakan untuk 

memperjelas isi tabel. 

l. Tabel dan gambar yang dikutip dari sumber lain dijelaskan dengan 

mencantumkan nama penulis dan tahun. 

m. Tabel yang memerlukan kertas yang lebih besar dari halaman naskah 

dapat diterima, akan tetapi sebaiknya hanya tabel yang jika dilipat 1 kali 

sudah mencapai ukuran halaman naskah saja yang dimasukkan dalam 

teks tubuh utama. Tabel yang lebih besar diletakkan pada lampiran. 

9) Format Pengetikan Gambar 

a. Istilah gambar mencakup gambar, ilustrasi, grafik, diagram, denah, peta, 

bagan, monogram, diagram alir dan potret. 

b. Huruf, angka dan tanda baca lain yang dipakai pada gambar harus jelas. 

c. Seluruh gambar harus dirujuk dalam teks. 

d. Gambar dan ilustrasi harus menggunakan resolusi tinggi dan kontras yang 

baik dalam format JPEG, PDF atau TIFF. Resolusi minimal untuk foto 

adalah 300 dpi (dot per inch), sedangkan untuk grafik dan line art adalah 

600 dpi. 

e. Gambar hitam putih harus dibuat dalam mode grayscale, sedangkan 

gambar berwarna dalam mode RGB. 

f. Gambar dibuat terbuka tanpa garis batas gambar. 

g. Gambar diletakkan simetrik (centered) terhadap batas kertas yang boleh 
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dicetak. 

h. Sisi terpanjang dari garis batas gambar dapat diletakkan sejajar lebar 

kertas atau sejajar panjang kertas. Untuk hal yang disebut terakhir, 

gambar sebaiknya dibuat pada halaman tersendiri tanpa teks naskah 

untuk memudahkan pembacaan. 

i. Gambar dengan sisi terpanjang sejajar lebar kertas boleh diletakkan di 

tengah halaman di antara baris-baris kalimat teks. 

j. Nomor gambar diketik dengan font Times New Romans (TNR) ukuran 12 

tebal (bold). Nomor gambar diketik dengan 2 angka arab yang dipisahkan 

oleh titik. Angka pertama menunjukkan nomor bab tempat gambar 

tersebut terdapat, sedangkan angka kedua menunjukkan nomor urut 

gambar dalam bab. 

k. Judul gambar diketik dengan font TNR ukuran 12 dan diletakkan di tengah 

(centered). Judul gambar ditulis secara ringkas, tetapi menggambarkan 

isinya. Judul gambar diketik 1 spasi tanpa diakhiri titik dan setiap kata di 

dalamnya dimulai dengan huruf besar, kecuali untuk kata penghubung, 

kata depan dan keterangan tempat. 

l. Nomor dan judul gambar diletakkan 2 spasi di bawah garis batas bawah 

gambar dengan jarak antar baris 1 spasi. 

m. Gambar yang memerlukan halaman yang lebih lebar dari halaman naskah 

dapat diterima. Gambar yang memerlukan 1 lipatan untuk mencapai 

ukuran halaman naskah dapat dimasukkan ke dalam teks batang tubuh. 

Gambar yang lebih besar dari itu sebaiknya dimasukkan dalam lampiran. 

n. Contoh gambar diberikan dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 Kadar Amilosa Tepung Kimpul dan Tepung Kimpul Termodifikasi 
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10) Penomoran Halaman 

a) Halaman pada kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar diberi 

nomor dengan angka Romawi (i, ii, iii, dst.) 

b) Nomor halaman tubuh utama berupa angka Arab (1, 2, 3, dst.) 

c) Nomor halaman diletakkan simetrik (centered) di bawah naskah, kecuali 

pada halaman bab diletakkan di pojok kanan atas 

d) Nomor halaman lampiran adalah kelanjutan dari nomor halaman tubuh 

utama. 

11) Tata Bahasa 

1. Bahasa yang dipakai ialah Bahasa Indonesia yang baku (ada subyek dan 

predikat, dan supaya lebih sempurna, ditambah dengan obyek dan 

keterangan). 

2. Bentuk kalimat. Kalimat-kalimat tidak boleh menampilkan orang pertama 

dan orang kedua (saya, aku, kami, kita, engkau, dan lain-lainnya), tetapi 

dibuat berbentuk pasif. Pada penyajian ucapan terima kasih pada prakata, 

saya diganti dengan penulis. 

3. Istilah: 

a. Istilah yang dipakai yaitu istilah Indonesia atau yang sudah 

diIndonesiakan. 

b. Jika terpaksa harus memakai istilah asing, dapat ditulis dengan huruf 

miring pada istilah itu. 

c. Istilah-istilah baru yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia 

dapat digunakan asal konsisten. Pada penggunaan yang pertama kali 

perlu diberikan padanannya dalam bahasa asing  (dalam kurung). 

Kalau banyak sekali menggunakan istilah baru, sebaiknya dibuatkan 

daftar istilah di belakang. 

d. Sebagai contoh, kata vacuum drying. Pada saat pertama kali muncul 

dalam naskah, kata vacuum drying diikuti (pengeringan vakum), 

sedangkan untuk selanjutnya apabila kata itu muncul kembali, maka 

dapat digunakan terjemahannya saja: pengeringan vakum. Kata-kata 

Latin harus diketik miring atau diberi garis bawah, misalnya: et al., i.e. viz, 

a priori, tet a tet, Oryza sativa L., Rhizopus oligosporus, dan 

seterusnya. 

4. Kesalahan yang sering terjadi: 
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a. Kata penghubung, seperti sehingga, dan sedangkan, tidak boleh 

dipakai memulai suatu kalimat. 

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

misalnya diletakkan di depan subyek (merusak susunan kalimat). 

c. Kata di mana dan dari kerap kurang tepat pemakaiannya, dan 

diperlukan tepat seperti kata 'where' dan 'of' dalam bahasa Inggris. 

Dalam bahasa Indonesia bentuk yang demikian tidaklah baku dan 

jangan dipakai. 

d. Awalan ke dan di harus dibedakan dengan kata depan ke dan di. 

e. Tanda baca harus dipergunakan dengan tepat. 

12) Penulisan Daftar Pustaka 

Penulisan daftar pustaka sangat disarankan untuk menggunakan software 

Mendeley, namun tetap harus mengikuti kaidah-kaidah berikut.  

A. Cara Mengutip Pustaka 

• Penulis lebih dari 2 orang ditulis hanya nama pertama dengan 

menambahkan et al. Contoh: Ambrosone et al. (2006) jika diletakkan di 

awal kalimat atau (Ambrosone et al., 2006) jika diletakkan di akhir 

kalimat. 

• Penulis 2 menggunakan kata sambung “dan”. Contoh: Hasbullah dan 

Ferdansyah (2010) jika diletakkan di awal kalimat atau (Hasbullah dan 

Ferdiansyah, 2010) jika diletakkan di akhir kalimat. 

• Nama pengarang dapat ditulis pada bagian awal, di bagian tengah atau 

pada bagian akhir suatu kalimat (teks) tergantung pada susunannya. 

• Khusus untuk pengutipan tabel dan gambar (non-teks) dari suatu 

pustaka, maka nama penulis dan tahun penerbitan pustaka itu 

dicantumkan pada akhir kalimat judul tabel dan atau gambar. 

• Jika pengarang yang sama menerbitkan dua atau lebih pustaka pada 

tahun yang sama, maka untuk pengutipannya adalah dengan 

menambahkan huruf a, b, c dan seterusnya sesuai urutan terbitnya 

pustaka, setelah penulisan tahun, misalnya Amir dan Hamzah (1996a), 

………. (Roberts dan Jimey, 1997b). 

• Cara mengutip pendapat penulis yang tercantum di dalam pustaka lain 

mengikuti contoh berikut: Lewis (1987) dalam Knight (1996) 

mengemukakan bahwa …… atau … peningkatan laju respirasi jagung 
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manis sebesar .......... (Lewis, 1987 dalam Knight, 1996). 

B. Penulisan Daftar Pustaka 

Cara menulis pustaka di dalam Daftar Pustaka diatur dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1) Disusun berdasarkan urutan alphabet nama penulis dan tahun 

penerbitannya. 

2) Nama setiap penulis dimulai dari nama belakang/marga/keluarga, diikuti 

dengan nama pertama dan keduanya (kalau ada). 

3) Untuk penulisan nama pengarang Indonesia disarankan mengikuti 

Pedoman Penyusunan Nama Pengarang Indonesia. Menurut kesepatakan 

bersama dalam “Lokakarya Peraturan Katalogisasi dan Authority File 

Pengarang Indonesia”, yang oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

tahun 1975 telah disetujui, yaitu: “Nama pengarang Indonesia yang terdiri 

dari dua unsur atau lebih, dengan tidak memperhatikan latar belakang 

masing-masing nama itu, maka dalam penyusunan bibliografi nama akhir 

itu dicantumkan lebih dahulu,  kemudian diikuti tanda koma setelah itu nama 

pertamanya. Nama akhir itu dapat berupa nama keluarga, nama marga, 

nama ayah, nama kecil, atau apapun tidak perlu diperhatikan. Contoh: 

• Basuki Abdullah ditulis: Abdullah, B. 

• Seno Sastroamidjojo ditulis: Sastroamidjojo, S. 

• Sutan Takdir Alisyahbana ditulis: Alisyahbana, S.T. 

• I Nyoman Suwandi Pendit ditulis: Pendit, I.N.S. 

4) Derajat Kesarjanaan, misalnya Prof., Dr., Ir., dr., Drs., S.TP., B.Sc., M.A., 

M.Sc., dan lain-lain dalam daftar pustaka tidak perlu dicantumkan. 

5) Tahun publikasi diberi kode a,b,c,d,….dst jika penulis yang sama publikasi 

dalam tahun yang sama. Penulisan kode didasarkan urutan sitasinya dalam 

naskah. 

6) Nama jurnal disingkat dengan singkatan baku diikuti dengan penulisan 

volume, nomor, dan halaman. 

7) Judul buku ditulis dengan huruf besar untuk setiap kata kecuali kata 

sambung (style title case) dan ditulis miring, dan untuk judul naskah dari 

jurnal ditulis dengan huruf besar pada kata pertama (style sentence case). 

8) Nama-nama lembaga, jurnal, periodikal, atau buletin dapat disingkat sejauh 

singkatan tersebut cukup dikenal dan dimengerti. Gunakan pedoman yang 
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dikemukakan dalam Abbreviation of the American Standart Association 

atau The List of Periodical, Abstracted by Chemical Abstract. Nama jurnal 

ditulis miring. 

9) Penulisan pustaka dalam Daftar Pustaka tergantung pada setiap jenis 

pustaka dengan perincian sebagai berikut: 

a. Pustaka berupa Majalah Ilmiah Berkala (Jurnal/Buletin) 

Cara penulisan: 

Nama penulis, tahun penerbitan, judul artikel/tulisan, nama majalah, volume 

dan nomor majalah serta nomor halaman artikel/tulisan Contoh: 

Yanti, R., Suyitno, dan E. Harmayani. 2000. Identifikasi Komponen 

Ekstrak Sirih (Piper betle Linn) Dari Beberapa Pelarut dan 

Pemanfaatannya Untuk Pengawetan Ikan. Agrosains 13(3): 239- 

250. 

b. Pustaka Berupa Buku Teks 

Cara penulisan: 

Nama penulis, tahun penerbitan, judul buku, nomor edisi (bila bukan edisi 

pertama), nama penerbit dan tempat penerbit (nama daerah/kota). Contoh: 

Pomeranz, Y. and C.E. Meloan. 1994. Food Analysis. Adivision of 

International Thomson Publishing Inc. USA. p. 45-46. 

Sutedjo, M. 1990. Pengembangan Kultur Tanaman Berkhasiat Obat. 

Rineka Cipta. Jakarta. Hal. 67-70. 

c. Bab dalam buku 

Contoh: 

Dugan, Jr LR. 1996. Lipids. Dalam OR Fennema (ed.). Food Science: A 

Series of Monographs. Marcel Dekker Inc., Connecticut 

d. Tesis 

Contoh: 

Suter, IK. 1996. Telaah Sifat Buah Salak Bali di Bali sebagai Dasar 

Pembinaan Mutu Hasil. Disertasi Doktor. IPB. Bogor 

e. Internet 

Contoh: 

Sarangpani, S. 2008. Supplier evaluation-the first steps for effective 

sourcing. Tanggal akses 6 Desember 2018. 

<http://www.hosteddocs.ittoolbox.com /SS100104.pdf>. 

http://www.hosteddocs.ittoolbox.com/
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f. Paten 

Contoh: 

Gramatikova S, Hazlewood GD,  Lam, and Barton NR. 2007. 

Phospholipases, nucleic acids encoding them and methods for 

making and using them. United States Patent 7,226,771 

g. Prosiding 

Contoh: 

Zubaidah E, Saparianti E, and Maulidina D. 2010. Production of 

fermented beverages from mulberry fruit juice. Proceeding 

International Conference in Natural Colouring, Machung University, 

Malang, pp. 44-46 

13) Pencetakan dan Penjilidan 

a) Skripsi yang telah direvisi dan sudah disetujui oleh dosen pembimbing, 

dicetak sesuai dengan kebutuhan, yaitu sejumlah dosen  pembimbing dan 

penguji skripsi, serta dapat diperbanyak dengan fotokopi untuk keperluan 

lain. 

b) Skripsi dicetak dengan menggunakan printer tinta hitam untuk tulisan 

dan/atau berwarna untuk gambar. 

c) Bentuk penjilidan adalah jilid langsung (Hard cover laminasi). 
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JAGUNG 

 

 

 

SKRIPSI 

 

oleh: 

ALFA BETA CHARLIE DELTA 

NPM 50690014 

 

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknologi Pertanian 

 

 

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PANGAN 

FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA 

UNIVERSITAS PGRI SEMARANG 

2021 



PEDOMAN PENYUSUNAN SKRIPSI UPGRIS 

Program Studi Teknologi Pangan Page 35 

 

 

Lampiran 3. 
 

HALAMAN PERSETUJUAN 

 

SKRIPSI 

 

STUDI PEMBUATAN BERAS ANALOG DARI TEPUNG SUWEG DAN PATI 

JAGUNG 

 

oleh: 

ALFA BETA CHARLIE DELTA 

NPM 50690014 

 

telah disetujui oleh pembimbing untuk dilanjutkan di hadapan dewan penguji pada  

tanggal 22 Maret 2021 

 

 

Pembimbing Utama     Pembimbing Pendamping 

 

 

Fafa Nurdyansyah, S.T.P., M.Sc.   Iffah Muflihati, S.T.P., M.Sc 

NIDN. 0622118901     NIDN. 0603038702 

 

 

 

 



PEDOMAN PENYUSUNAN SKRIPSI UPGRIS 

Program Studi Teknologi Pangan Page 36 

 

 

Lampiran 4. 
 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

SKRIPSI 

STUDI PEMBUATAN BERAS ANALOG DARI TEPUNG SUWEG DAN PATI 

JAGUNG 

oleh: 

ALFA BETA CHARLIE DELTA 

NPM 50690014 

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 15 April 2021 dan 

dinyatakan telah memenuhi syarat Dewan Penguji 

 

Ketua       Sekretaris 

 

 

 

 

 

Drs. Slamet Supriyadi, M.Env.St.   Fafa Nurdyansyah, S.T.P., M.Sc. 

NIP. 195912281986031003    NIDN. 0622118901 

 

Penguji I      Penguji II 

 

 

 

 

 

Fafa Nurdyansyah, S.T.P., M.Sc.   Iffah Muflihati, S.T.P., M.Sc. 

NIDN. 0622118901     NIDN. 0603038702 

 

Penguji III 

 

 

 

 

Umar Hafidz Asy’ari Hasbullah, S.T.P., M.Sc. 

NIDN. 0601078602 

 



PEDOMAN PENYUSUNAN SKRIPSI UPGRIS 

Program Studi Teknologi Pangan Page 37 

 

 

Lampiran 5. 
 

HALAMAN RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis dilahirkan di desa Pecangaan Wetan, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten 

Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 18 Juni 2000. Penulis merupakan anak kedua dari dua 

saudara dari pasangan Bapak Richard dan Ibu Nicole. Penulis memulai pendidikan pada tahun 

2006-2012 di SD Negeri 01 Pecangaan. Kemudian melanjutkan di SMP Negeri 1 Pecangaan 

pada tahun 2012-2015. Pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Pecangaan 

dan lulus pada tahun 2018. 

Tahun 2018 penulis diterima di Program Studi Teknologi Pangan Universitas PGRI 

Semarang. Selama tercatat sebagai mahasiswa, penulis tidak hanya aktif di bidang akademik 

namun juga aktif di berbagai organisasidiantaranya ikut serta dalam anggota HIMAGIPA 

selama satu periode. Terakhir penulis melaksanakan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat 

untuk mendapatkan gelar Sarjana Teknologi Pertanian dengan judul “Studi Pembuatan Beras 

Analog dari Tepung Suweg dan Pati Jagung” di bawah bimbingan Bapak Fafa Nurdyansyah, 

S.T.P., M.Sc. dan Ibu Iffah Muflihati, S.TP., M.Sc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN PENYUSUNAN SKRIPSI UPGRIS 

Program Studi Teknologi Pangan Page 38 

 

 

Lampiran 6. 
 

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 

 

Saya yang bertada tangan di bawah ini : 

Nama    : Alfa Beta Charlie Delta 

NPM    : 50690014 

Program Studi  : Teknologi Pangan 

Fakultas   : Teknik dan Informatika 

 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat ini benar-benar merupakan hasil 

karya saya sendiri, bukan plagiasi. Apabila pada kemudian hari skripsi ini terbukti hasil 

plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut. 

 

 

Semarang, 15 April 2021 

Yang membuat pernyataan 

        ttd 

 

Alfa Beta Charlie Delta 

NPM 50690014 

 

 

 

 


