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Tentang Referensi

“There is nothing new under the same sky”

• Karya tulis ilmiah: tulisan sistematik tentang ide atau proses penyelesaian 
masalah.

• Tulisan ilmiah: ada referensi alasan, latar belakang, fakta, data, dan fokus 
bahasan

• Referensi: tulisan milik orang lain yang diacu dalam karya tulis ilmiah



Kegunaan Pustaka

• Sebagai dasar pencarian research gap/state of  the art penelitian

• Digunakan dalam tinjauan pustaka sebagai acuan penelitian terdahulu

• Digunakan dalam pembahasan sebagai acuan penelitian yang serupa/hampir
serupa.



Tinjauan Pustaka

• Tinjauan pustaka memuat pengetahuan empiris tentang topik penelitian

• Berupa: uraian kualitatif, model matematis, atau persamaan-persamaan yang 
langsung berkaitan dengan bidang ilmu yang diteliti.

• Dalam batasan tertentu: boleh tidak memenuhi kaidah terbaru sebab
pustaka yang memuat teori, hukum, postulat, yang telah dikenal luas dan
klasik.

• Harus memenuhi kaidah relevansi yaitu berkaitan dengan topik penelitian itu



Tahapan-tahapan menulis
Tinjauan Pustaka

Untuk memproduksi tulisan yang baik, diperlukan beberapa tahapan:
• Membuat tema
• Membuat inti-inti pembicaraan yang berkenaan dengan tema
• Menyusun inti-inti pembicaraan menjadi sebuah kerangka tulisan agar sesuai dengan tema
• Mengembangkan setiap inti pembicaraan dengan memberikan contoh, hasil penelitian yang 

mendukung ataupun yang tidak mendukung. 
• Membuat kalimat sambung pada setiap akhir paragraf untuk memperkenalkan ide yang akan

dibicarakan pada paragraf tersebut.
• Membuat daftar pustaka



Contoh menulis paragraf dengan pola ide 
utama disertai data pendukung

Labu kuning dan minyak sawit merah (MSM) merupakan bahan baku yang sesuai
untuk intervensi vitamin A. Serum ß-karoten balita di Kalimantan timur setelah
intervensi vitamin A menurut Setyahartini (1994) meningkat sebesar 30-80 µg/dl
setelah balita mengkonsumsi daging buah labu kuning setara 250-400 µg setara retinol.
Diketahui serum ibu untuk α-karoten dan β-karoten meningkat dua kali setelah
intervensi dengan MSM selama 10 hari pada konsentrasi 90 mg setara β-karoten. Ini
juga menunjukkan bahwa keterserapan MSM adalah 67% lebih baik daripada suplemen
β-karoten murni (Canfield et al., 2001).

Biru = ide utama, merah = fakta 1, hitam = fakta 2 



Contoh menulis paragraf dengan pola
sekuensial (berurutan)

Metode aerasi yang akan dibahas kali ini terbatas pada pemompaan oksigen
menggunakan aerator sederhana dengan tiga tingkat kecepatan aerasi. Setiap 24
jam, produk akan diamati untuk perubahan pH, total asam tertitrasi,
penampakan, dan aroma. Parameter pH yang diinginkan adalah asam yaitu
secara kualitatif dengan kertas pH dan kuantitatif dengan total asam tertirasi.
Diwaktu yang sama, produk diamati pula terkait penampakan (tekstur), dan
pembentukan aroma khas susu fermentasi (Rahmadi dan Purnaningsih, 2007).



Contoh menulis paragraf dengan pola
merangkum

Produk emulsi labu dan minyak sawit merah sebagai suplemen untuk balita kurang
vitamin A dapat diformulasikan dengan komposisi 90 % labu dan 10 % minyak sawit
merah sebelum diencerkan 1:4. Karakteristik produk adalah manis, asam, tidak pahit,
tidak beraroma mentah, dan tidak beraroma tengik. Secara keseluruhan produk disukai
oleh panelis. Proses deodorisasi selama lima jam sangat membantu mengurangi aroma
khas minyak sawit. Produk emulsi tersebut memiliki kandungan trans β-karoten
sebesar 141,65±0,47 mg/L atau setara dengan 237 UI/mL aktivitas vitamin A. Produk
bersifat asam dengan pH 3,6 dengan kandungan vitamin C sebesar 13,2 mg/100 g
produk (Rahmadi et al, 2014).



Kaidah Pengambilan Pustaka

• Relevan

• Terbaru (> 60% hasil penelitian 10 tahun terakhir)
• Fakta-fakta yang dikemukakan sedapat mungkin diambil dari sumber aslinya.
• Teknik yang dapat dilakukan : menyarikan,  merangkum, dan menyadur
• Mencantumkan nama penulis dan tahun pada bagian yang disitasi, dan

mencantumkan secara lengkap di dalam Daftar Pustaka
• Artikel dari internet yang tidak memenuhi kaidah ilmiah seperti blog, wikipedia, 

tulisan anonim agar dihindari sebagai sumber pustaka



Yang termasuk dalam “pustaka”:

• Bacaan/pustaka yang berasal dari buku yang diakui secara akademis.

• Hasil penelitian yang dibukukan baik terpublikasi atau tidak seperti skripsi, 
tesisi, disertasi, jurnal, seminar poster ataupun prosiding seminar.

• Artikel ilmiah populer yang dipublikasikan, misalnya majalah, artikel di 
internet, atau tulisan di koran.

• Hasil interview/wawancara yang dinotulenkan/direkam.



Yang bukan termasuk dalam “pustaka”:

• Tulisan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

• Tidak memiliki identitas/ istitusi/ alamat yang jelas (dalam hal ini ANONIM 
termasuk harus dihindari).

• Tidak berdasar hasil penelitian atau hanya merupakan opini/hipotesis.

• Ucapan/Seminar Oral

• Penjelasan yang tidak dapat ditelusuri/tercantum pada literatur manapun.



Rangkuman Kelayakan Referensi

Layak Diacu
• Peer-reviewed article 

• Patent

• Edited encyclopedia

• Edited book

• Tulisan dari orang berkompeten

• Artikel/data dari lembaga pemerintah

Tidak layak diacu
• Blog 

• Media Sosial

• Wikipedia*

• Artikel tanpa penulis/lembaga penerbit

• Komik & Tulisan Fiksi



Menyitasi Pustaka

• Apabila mengutip kata-kata orang lain dengan sama persis, maka harus diberi
tanda kutip (“), 

• Apabila menyarikan hasil pemikiran orang lain, termasuk menerjemahkan
literatur berbahasa asing, cukup menggunakan tanda petik (‘).  

• Apabila mengutip tidak langsung atau benar-benar merubah susunan kata-
katanya, maka tidak perlu tanda kutip ataupun petik.



Contoh mengutip sama persis:

“Pada umumnya tidak mempunyai katalase, walupun katalase semu
dideteksi dalam kultur yang ditumbuhkan pada konsentrasi gula rendah, dan
membutuhkan karbohidrat yang dapat difermentasi untuk pertumbuhannya.”
(Djide, 2005a). Selain itu, “ditemukan juga kemampuan BAL yang mengubah
asam sitrat menjadi asam laktat, terutama BAL yang berasal dari isolasi produk
nabati.” (Djide, 2005b).



Contoh mengutip dengan
menyarikan/menerjemahkan:

Menurut Food Safety and Inspection Service, USDA (2000), ‘konsumsi
makanan yang mengandung Listeria monocytogenes dapat menyebabkan listeriosis,
kejadian ini tidak umum, tetapi potensial menyebabkan penyakit yang fatal. L.
monocytogenes dapat juga menyebabkan sistem imun dalam tubuh melemah.’



Contoh mengutip tidak langsung:

Berdasarkan angka ramalan BPS (2000), produksi gabah/beras pada tahun
2001 diperkirakan sebesar 50.18 juta ton GKG setara dengan 29.8 juta ton
beras, turun sekitar 3.31 % dari produksi tahun sebelumnya (51..89 juta ton
GKG).



Plagiat

• Plagiat adalah cermin perilaku MALAS
• Plagiat adalah musuh utama kemampuan berfikir kritis mahasiswa
• Termasuk dalam plagiat, melakukan copy paste tulisan dari internet, teman, maupun catatan

kuliah dosen.

• Untuk menghindari plagiat:
1. Baca literatur yang ingin disitasi
2. Pahami maksudnya/buat rangkumannya
3. Tulis kembali dengan bahasa Anda



Etika Menulis dengan Referensi

• Tidak copy dan paste (plagiat baik sebagian/seluruhnya)

• Perizinan:
• Fair use: Menyertakan nama penulis, tahun penulisan, judul dan sumber artikel.

• Written consent: Menghubungi penulis dan meminta izin secara tertulis.

• Menggunakan sesuai keperluan:
• Non komersial & pendidikan:  fair use.

• Komersial & penerbitan: written consent/permission.



Mencari Pustaka

• Gunakan situs-situs pencarian pustaka seperti:
• http://scholar.google.com

• http://highwire.stanford.edu

• http://www.researchgate.net

• http://www.sciencedirect.com



Fasilitas dan Keterampilan Pendukung Mencari 
Referensi

• Bahasa Inggris 

• Perpustakaan

• Internet dan E-resources:



Keyword:
Lepisanthes alata

File: PDF



Mencari Pustaka: kata kunci yang tepat
Cara Pengetikan Kata Kunci (Google) Hasil Yang Diharapkan

Cancer stem cell journal filetype:pdf Mencari dengan frase : cancer stem cell, dari jurnal
dengan hasil berupa file PDF

Minyak kelapa site:ID Mencari dengan frase : minyak kelapa, dari situs-
situs dengan asal negara Indonesia

“Lactobacillus lactis” cheese making
filetype:pdf

Mencari dengan frase harus “Lactobacillus lactis”,
dalam proses pembuatan keju, dan hanya
mengambil hasil yang berupa file PDF



Mengorganisasikan Pustaka

• Menggunakan cara manual:
• Membuat folder-folder berdasarkan kata kunci

• Membuat rangkuman dalam perangkat lunak Word Processor

• Menggunakan perangkat lunak untuk Pustaka
• Zotero

• Mendeley

• Endnote



Menyusun Daftar Pustaka

• Mengikuti aturan yang berlaku misal:
• Harvard Style

• APA Style

• Numbering style

• Faperta Unmul Style



Author.	(Year)|. Title| (Subsidiary	Author, Trans.)|. In Secondary	Author (Ed.),^(Eds.),| Secondary	
Title| (|Edition ed.,	Vol. Volume,	pp. Pages|)|. Place	Published|: Publisher|. (`Reprinted	from:` Reprint	
Edition)|.

Aturan Umum APA Style

Buku

Author.	(Year).	Title|.	[Reviewed	Item]|.	Periodical	Title,	
Volume|(Issue)|,	Pages|.	`Retrieved	from` Website	
Title `website`: |URL| `doi:`DOI

Author.	(Year).	Title|	(|Translator, Trans.| Editor Ed.^Eds.|	
Edition ed.| Vol. Volume|)|. Place	Published|: Publisher|.

Author.	(Year).	Title|.	[Translated	Title]|.	[Reviewed	Item]|.	
Journal|, Volume|(Issue)|, Pages|.	`doi:` DOI

Jurnal

Website

Reporter.	(|Year,	Issue	Date|).	Title|,	Type	of	
Article|, Newspaper|, p.^pp. Pages|.	`Retrieved	from` URL

Newspaper

Author.	(|Year	of	Conference|, Date|).	
Title|. Paper presented at the Conference	Name|, Conference	
Location|.

Prosiding
Author. 
(Year)|. Title| (Translator, Trans.)|. In Editor (Ed.),^(Eds.),|
Book Title| (|Edition ed., Vol. Volume, pp. Pages|)|. Place 
Published|: Publisher|. (`Reprinted from:` Reprint Edition)|.

Buku dengan penulis berbeda setiap bab



Daftar Pustaka Standar Faperta

• Format: Paragraf menggantung dengan baris ke dua dan seterusnya masuk sebanyak 5 
ketukan, atau setara dengan 1 cm.

• Huruf, batas kiri/kanan, dan spasi: Tulisan Times New Roman 12 pt, rata kiri kanan, dengan
jarak antar baris 1 spasi. Jarak antar pustaka adalah 1 spasi kosong. 

• Urutan: Pustaka disusun berurutan dari A-Z berdasarkan nama belakang penulis pertama.

Nama Belakang, N.D, Nama Belakang, N.D., dan Nama Belakang, N.D. Tahun.
Judul setiap awal kata huruf kapital tegak. Hal. XX-XX. Di dalam: Nama
Editor, N.D (peny). Judul Buku Dicetak Miring. Cetakan. Edisi. Penerbit. Kota.



Ketentuan Artikel Online

• Penulisan pustaka buku elektronik mengacu pada format umum dengan
tambahan alamat website dan tanggal akses. 

• Nomor DOI perlu dicantumkan di akhir, apabila tersedia.

Nama Belakang, N.D, Nama Belakang, N.D., dan Nama Belakang, N.D. Tahun.
Judul setiap awal kata huruf kapital tegak. Hal. XX-XX. Di dalam: Nama
Editor, N.D (peny). Judul Buku Dicetak Miring. Cetakan. Edisi. Penerbit. Kota.
http://alamat.web.site. Tanggal akses. DOI: indeks/ nomor-doi.



Ketentuan tentang ambiguitas

• Apabila terdapat dua pustaka berpenulis sama, maka nama penulis pada tiap-
tiap pustaka tetap dicantumkan. 

• Apabila terdapat dua pustaka berpenulis dan bertahun sama, maka diberikan
pembeda setelah tahun dengan huruf abjad dimulai dari a, b, dan seterusnya



Perihal Nama Penulis

• Apabila nama pertama adalah penulis perempuan, maka diperbolehkan untuk
menuliskan nama lengkap.

• Nama keluarga tidak selalu terletak di belakang, melainkan dapat pula terletak di 
depan misal penulis Jepang, China, Korea, dan Vietnam.

• Nama marga dapat terdiri dari dua atau tiga kata. Misalnya, nama marga yang 
disambung menggunakan tanda minus (-) seperti pada umumnya penulis-penulis
yang berasal dari Amerika Latin. 

• Nama marga dapat terdiri dari dua kata terpisah seperti banyak terdapat pada nama-
nama Belanda, Jerman, dan Spanyol



Contoh-contoh

Owusu-Apenten, R. 2010. Bioactive Peptides: Applications for Improving Nutrition and
Health. Hal: 1-355. CRC Press. Taylor & Francis Group. Boca Raton London New York.

De Stefano, L. and Llamas, M.R. 2012. Water, Agriculture and The Environment in Spain: Can
We Square The Circle? Hal: 1–338. CRC Press.
http://www.crcpress.com/product/isbn/9780415631525. 3 Maret 2015.

Vuijk, D., Dekkers, J., and Van Der Plas, H. 1993. Developing Agricultural Biotechnology in
the Netherlands. Hal: 1-357. Pudoc. Netherlands.

Syamsir, Elvira dan Honestin, Trifena. 2009. Karakteristik fisiko-kimia tepung ubi jalar
(Ipomea batatas) varietas Sukuh dengan variasi proses penepungan. J. Teknol. dan Industri
Pangan. Vol 20(2): 90-95.



Penulisan Pustaka dari Jurnal

• Nama jurnal dituliskan dengan huruf miring. 

• Penulisan pustaka jurnal elektronik mengacu pada format umum dengan 
tambahan alamat website dan tanggal akses. Nomor DOI perlu dicantumkan 
di akhir, apabila tersedia.

O'Brien, J., Wilson, I., Orton, T., and Pognan, F. 2000. Investigation of the Alamar
Blue (resazurin) fluorescent dye for the assessment of mammalian cell
cytotoxicity. European Journal of Biochemistry. Vol 267(17): 5421-5426.
http://dx.doi.org/10.1046/j.1432-1327.2000.01606.x. 3 Maret 2015. DOI:
10.1046/j.1432-1327.2000.01606.x



Penggunaan Zotero

Anton Rahmadi



Contoh Pencarian Referensi

http://www.doaj.org



Menggunakan Zotero di Firefox



Manajemen Zotero



Menggunakan Referensi dari Zotero

Libre Office Writer

Zotero di Mozilla Firefox



Tugas:  Buatlah sebuah tinjauan pustaka dari
topik yang telah Anda pilih

• Bagian 1: Tinjauan umum tentang produk/bahan baku yang digunakan (1 lembar)
• Bagian 2: Tinjauan tentang penelitian-penelitian sebelumnya pada topik yang dipilih

(1-2 lembar)
• Bagian 3: Batasan Permasalahan (1/2 lembar)
• Bagian 4: Tinjauan tentang teknologi yang digunakan untuk memecahkan masalah

(1-2 lembar)
• Bagian 5: Tinjauan tentang parameter-parameter yang diamati (2 lembar)
• Jumlah pustaka minimal: 10 artikel, >60% adalah jurnal berbahasa

Indonesia/Inggris 10 tahun terakhir.


