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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  Iskandarmuda 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.   

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 dari dosen-

dosen  di  lingkungan  Fakultas Pertanian.  Sebagian dari aturan penulisan skripsi 

ini diadopsi dari karya tim BPMF Fakultas Pertanian.   
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Kami menyadari bahwa buku panduan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Untuk itu, kami mohon saran dari Bapak/Ibu staf pengajar 
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Fakultas Pertanian guna perbaikan buku panduan ini untuk masa yang akan 

datang. 

Banda Aceh, Februari 2017 
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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 
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atau gaya selingkung mencakup gaya bahasa, struktur, dan format 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 di Fakultas Pertanian 

Universitas Iskandarmuda (Unida).  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) Fakultas Pertanian Unida.  
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1.2. Tujuan   

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

Fakultas Pertanian Unida ini adalah   :  

a. Memberi panduan format dan sistimatika penulisan skripsi baik bagi mahasiswa 

maupun dosen sebagai pemeriksa skripsi mahasiswa di lingkungan Fakultas 

Pertanian Unida. 

b. Menyeragamkan   format   dan   sistimatika   penulisan   skripsi   dalam 

lingkungan Fakultas Pertanian Unida.  

c. Memudahkan bagi mahasiswa dalam menulis skripsi dan dosen yang 

memeriksa skripsi berdasarkan format dan sistimatika yang telah disepakati 

bersama pada Fakultas Pertanian Unida.    
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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)  =   4,0 cm 

Batas bawah (bottom margin) =   3,0 cm 

Batas kiri (left margin)                 =   4,0 cm 

Batas kanan (right margin)  =   3,0 cm 

d.  Spasi yang digunakan dalam pengetikan skripsi adalah 2,0 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, sedangkan pada setiap bab penomoran diletakkan 

pada bagian tengah bawah halaman. 
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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  I, II dan seterusnya. 

k. Penomoran Sub bab dan sub sub bab menggunakan angka 1, 2 dan seterusnya, 

mengikuti penomoran bab (contoh:  I, Sub bab 1.1, sub sub bab 1.1.1, kata 

`BAB, sub bab dan sub sub bab` tidak dituliskan).  

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 2016 

-  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 2016. 

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. 
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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. 

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 
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`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. Rata-rata Tinggi Tanaman Kacang Tanah Pada Umur 15, 30 dan 45 hst 

pada Berbagai  Dosis Pupuk Kandang Kambing 

Dosis Pupuk Kandang 

Kambing (ton/ha) 
Tinggi Tanaman (cm) 

15 hst 30 hst 45 hst 

K1 (10 ton/ha) 10.91 22.40a 30.68a 

K2 (20 ton/ha) 10.89 25.33b 32.09b 

K3 (30 ton/ha) 11.15 24.44a 31.68a 

BNJ 0.05 - 1.14 1.71 

Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama 

tidak berbeda nyata pada taraf Peluang 5 % (Uji BNJ) 

 

2.2.2.  Cara Menyajikan Gambar 

Ketentuan khusus yang harus diperhatikan dalam menyajikan gambar 

adalah sebagai berikut : 

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.   
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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. 

 

Contoh cara menyajikan gambar  : 

 

Gambar 1. Pengaruh Dosis Pupuk Kandang Kambing Terhadap Tinggi Tanaman 

Kacang Tanah Pada Umur 15, 30 dan 45 hst 

 

 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.`atau dkk. 

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, 2005). 

 

........  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…. 
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…..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 2004) 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): 

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 
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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. 

 

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  Pendahuluan, Tinjauan Pustaka 

dan Sub bab Pembahasan). 

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). 
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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. 

- 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. 
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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.  

- 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. 
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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. 

 

 

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. 

- 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. 

 

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.  

 

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. 
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Preconditioning   of   coffee   (Coffea   arabica   L.)   seeds:   effects   on 

germination, vigour, and storability. Seed Science and Technology. 

29:549-555. 

 

 

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. 

 

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  

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. 
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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 

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. 
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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. 

 

- 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. 

 

- 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). 

Fisiologi Tumbuhan Jilid 3 (terjemahan D.R. Lukman dan Sumaryono). 

Penerbit ITB, Bandung. Hal: 8-11. 

 

- 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, 
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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: 

 

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.  

 

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. 

 

 

- 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. 
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-   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.  

 

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. 
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-   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.amjbot.org/content/99/4/700.short?rss=1&amp%3bssource= 

mfr. Diakses tanggal: 24 Mei 2012. 
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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  

RINGKASAN 

LEMBARAN PENGESAHAN  

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 

UCAPAN TERIMA KASIH 

DAFTAR ISI  

DAFTAR TABEL  

DAFTAR GAMBAR  

DAFTAR LAMPIRAN 

 I.      PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

1.2   Identifikasi Masalah 

1.3   Tujuan Penelitian 

1.4   Hipotesis  

II.     TINJAUAN PUSTAKA 

2.1   ............... 
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2.1.1 ................. 

2.1.2 ................. 

2.2   ............... 

2.3   ............... 

III.   METODE PENELITIAN 

3.1  Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2  Bahan dan Alat Penelitian 

3.3  Rancangan Penelitian 

3.4  Pelaksanaan Penelitian 

3.5  Parameter Yang Diamati 

IV.    HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  .............. 

4.2   ............... 

4.3   ............... 

V.     KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

5.2 Saran  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

3.1.  Sampul Luar 

Cara pembuatan Sampul Luar dapat dilihat pada Lampiran  (Contoh Skripsi 

Fakultas Pertanian). 

 

3.2.  Sampul Dalam 

Cara Pembuatan Sampul Dalam dapat dilihat pada pada Lampiran  (Contoh 

Skripsi Fakultas Pertanian). 

 

 

3.3.  Ringkasan 
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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 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   (Contoh Skripsi Fakultas Pertanian). 

  

3.4.  Lembaran Pengesahan 

Format lembaran Pengesahan dapat dilihat pada Lampiran  (Contoh Skripsi 

Fakultas Pertanian). 

 

3.5. Pernyataan  Keaslian Tulisan  

Format  halaman  Pernyataan  bebas  flagiat  dapat  dilihat  pada  Lampiran   

(Contoh Skripsi Fakultas Pertanian). 

 

3.6. Ucapan Terima kasih 

Beberapa ketentuan khusus yang harus diperhatikan dalam membuat ucapan 

terima kasih adalah sebagai berikut : 

a. Isi Ucapan Terima kasih 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 

tanda tangani: 

Banda Aceh, tgl-bln-thn 

 

(Nama lengkap penulis) 
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3.7.  Daftar Isi 

Beberapa  ketentuan  khusus  yang  harus  diperhatikan  dalam  membuat daftar isi 

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).  

 

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). 

 

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). 

 

3.10.  Daftar Lampiran 

Beberapa  ketentuan  khusus  yang  harus  diperhatikan  dalam  membuat daftar 

lampiran adalah sebagai berikut : 

a. Daftar Gambar  diletakkan setelah Daftar Tabel.  
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b. Daftar Gambar dibuat dalam 1 spasi. 

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

Fakultas Pertanian). 

 

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)  Identifikasi 

Masalah (1.3) Tujuan Penelitian (1.4) Hipotesis.  

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 Pemberian Pupuk Kandang Kambing dan Pupuk 

Organik Cair Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kacang Tanah. 

-     Sub bab yang mungkin muncul: 

2.1. Botani  Tanaman Kacang Tanah   

2.2. Syarat Tumbuh Tanaman Kacang Tanah  
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2.3. Peranan Pupuk Kandang Kambing Terhadap Pertumbuhan dan Hasil 

Kacang Tanah 

 

2.4. Peranan Pupuk Organik Cair Terhadap Pertumbuhan dan Hasil 

Kacang Tanah 

 

2.5.  Mekanisme Penyerapan Unsur Hara Melalui Daun 

 

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 “Peranan Pupuk 

Organik Cair Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Kacang Tanah”, urutan 

penyampaiannya adalah: 

- Paragraf I, definisi pupuk  organik  dan penggolongannya. 

- Paragraf II, keungulan dari Pupuk Organik Cair. 

- Paragraf III, peranan pupuk organik cair terhadap  pertumbuhan dan hasil kacang 

tanah. 

- Paragraf IV, komposisi dari pupuk organik cair yang digunakan. 

- Paragraf V, pengaruh konsentrasi pupuk organik cair terhadap pertumbuhan dan 

hasil kacang tanah. 

 

 

 

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) 

Bahan dan Alat Penelitian, (3) Rancangan Penelitian, (4) Pelaksanaan 

Penelitian, (5) Parameter yang diamati. 

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 
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penelitian ditulis alamat lengkap. Bila ada lebih dari satu tempat (misalnya 

laboratorium dan lapangan produksi) maka semuanya dituliskan alamat 

lengkap. 

c. Sub bab Bahan dan Alat Penelitian berisi keterangan lengkap seluruh bahan dan 

alat yang digunakan dalam kegiatan penelitian. Bahan adalah benda atau 

persenyawaan tertentu yang hanya dapat dipergunakan satu kali untuk tujuan 

tertentu, sedangkan alat adalah benda-benda yang dapat dipakai berulang-

ulang.  Keterangan lengkap yang perlu dituliskan biasanya terkait dengan 

merek, spesifikasi, jumlah, dan sumber. 

d. Rancangan Penelitian 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. 

e. Pelaksanaan 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. 
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3.14. Hasil dan Pembahasan 

Beberapa  ketentuan  khusus  yang  harus  diperhatikan  dalam  membuat hasil dan 

pembahasan adalah sebagai berikut :  

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.  Kesimpulan dan Saran 

Beberapa  ketentuan  khusus  yang  harus  diperhatikan  dalam  membuat 

kesimpulan dan saran adalah sebagai berikut : 

a. Kesimpulan   berisi   jawaban   atas   tujuan   penelitian.   Kesimpulan   

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 Kesimpulan dan Saran. Nomor halaman pada 

Daftar Pustaka merupakan lanjutan dari Kesimpulan dan Saran, seluruhnya 

diletakkan pada sudut kanan atas. Penulisan daftar pustaka mengikuti format cara 

penulisan yang ditentukan. 
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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:  

1. Bagan Percobaan  

2. Hasil-hasil analisis statistik (dibuat seringkas mungkin) 

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

pengaruh varietas/galur/aksesi) 

4. Skema tahapan kegiatan penelitian 

5. Hasil analisis laboratorium 

6. Perijinan atau perjanjian kerjasama (bila ada) 

7. Foto-foto penelitian 

8. Riwayat Hidup 
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LAMPIRAN 

(CONTOH SKRIPSI MAHASISWA S1 FAKULTAS PERTANIAN) 
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PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:  

Nama :  

NPM :  

Program Studi : Agroteknologi 

Fakultas : Pertanian 

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan judul “ Pengaruh Pemberian Pupuk 

Kandang Kambing dan Pupuk Organik  Cair  Terhadap  Pertumbuhan dan 

Hasil Tanaman Kacang Tanah “ beserta seluruh isinya adalah benar hasil karya 

sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang 

tidak sesuai dengan etika keilmuan. Atas pernyataan ini saya siap menanggung 

resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya 
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Banda Aceh, ……………. 

Yang Membuat Pernyataan, 

 

 

 

 

       Suryati 
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RINGKASAN 

 

Suryati “ Pengaruh Pemberian Pupuk Kandang Kambing dan Pupuk Organik 

Cair Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kacang Tanah” dibawah 

bimbingan Nurlia Farida sebagai ketua dan Ruhalena Wilis sebagai anggota. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dosis pupuk 

kandang kambing dan konsentrasi pupuk organik cair yang tepat serta interaksi 

antara kedua faktor tersebut terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang 

tanah. 

 Penelitian  ini  dilaksanakan   di   Desa   Sukadamai   Kecamatan 

Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar, penelitian ini di mulai bulan Mei  

sampai Agustus 2017, lokasi penelitian  terletak pada ketinggian 450 m diatas 

permukaan laut.  

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih kacang 

tanah varietas keong, pupuk kandang kambing, pupuk organik cair hantu, 

urea, KCl dan insektisida berbahan aktif deltametrin. Alat yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah cangkul, garu, sprayer, gembor, meteran, tali rafia, 

tugal, timbangan, timbangan analitik, serta alat tulis  menulis. 

 Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola 

faktorial yang terdiri dari 2 faktor dan 3 ulangan, ada  dua  faktor  yang  diteliti 

yaitu, dosis pupuk kandang kambing (K) dengan 4 taraf perlakuan : K0  (0  

ton/ha),  K1 (10 ton/ha), K2 (20 ton/ha), K3 (30 ton/ha) dan konsentrasi pupuk 

organik cair (C) dengan 3 taraf, yaitu : C1 (2 cc/liter), C2 (3 cc/liter), C3 (4 cc/liter). 

Peubah  yang  diamati dalam penelitian ini yaitu: tinggi tanaman umur 15, 30, 45 

hst,  jumlah cabang produktif 45 hst, jumlah polong bernas perumpun, berat biji 

perumpun. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa  pupuk  kandang  kambing 

berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman pada umur 30, dan 45 hst, 

berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman umur 15 hst dan jumlah polong bernas 

perumpun , akan tetapi berpengaruh tidak nyata terhadap jumlah cabang produktif 

dan berat  biji  perumpun.  Dosis  pupuk  kandang  terbaik  dijumpai  pada 

perlakuan K2 dengan dosis pupuk kandang kambing 20 ton/ha. 

Konsentrasi pupuk organik cair berpengaruh nyata terhadap tinggi 

tanaman pada umur 30, 45 hst, jumlah cabang produktif , berat biji perumpun, 

namun berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi tanaman  umur  15  hst,  dan  

jumlah polong bernas  perumpun.  Konsentrasi  pupuk  organik  cair   terbaik   

dijumpai pada perlakuan C1 (2 cc/liter). 

Terdapat interaksi yang nyata antara dosis pupuk kandang kambing dan 

kosentrasi pupuk organik cair terhadap tinggi tanaman  umur 45 hst, jumlah 

polong bernas perumpun, serta berat  biji  perumpun,  akan  tetapi  tidak 

terdapat interaksi yang nyata terhadap dosis pupuk kandang kambing dan 

kosentarsi pupuk organik cair terhadap tinggi tanaman umur 15 dan 30 hst, 

serta jumlah cabang produktif. Kombinasi perlakuan terbaik antara dosis 

pupuk kandang kambing dan konsentrasi pupuk organik cair dijumpai pada 

perlakuan K2C1 (dosis pupuk kandang kambing 20 ton/ha dan konsentrasi 

pupuk organik cair 2 cc/liter. 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Kacang tanah (Arachis hypogaea L.) merupakan salah satu tanaman 

polong- polongan di Indonesia. Tanaman ini sebetulnya bukanlah tanaman asli 

Indonesia, melainkan ……………………. Penghasil kacang tanah yang 

terbesar di dunia adalah Tiongkok dan India. Tanaman kacang tanah ini 

diperkirakan masuk ke Indonesia ………………………………….. (Tim Bina 

Karya Tani, 2009). 

Kacang tanah mengandung gizi yang tinggi. Kandungan gizi kacang 

tanah dalam 100 g bahan  adalah  

……………………………………………………………. (Pitojo, 2005). 

Di Indonesia kacang tanah merupakan salah satu sumber protein nabati 

yang  cukup  penting  dalam  pola  menu  makanan.  Manfaat  dari  kacang 

tanah adalah 

………………………………………………………………………. 

Permintaan kacang tanah di Indonesia terus meningkat dari tahun 

ketahun.  Disayangkan   kenaikan   permintaan   tersebut   tidak   dapat  

dipenuhi seluruhnya oleh produksi dalam negeri, sehingga harus mengimpor. 

Masih rendahnya produktivitas tersebut antara lain diakibatkan oleh 

…………………………... Untuk mengatasi kendala tadi telah banyak usaha 

yang ditempuh.  Usaha  tersebut meliputi perbaikan cara bercocok tanam, 

penggunaan varietas unggul, pengaturan populasi tanaman, pemakaian pupuk 
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dan jenis dosis yang  tepat,  serta pengendalian hama/penyakit dan gulma 

(Marzuky, 2007).  Pupuk adalah …………………... Peran pupuk sangat 

dibutuhkan oleh tanaman agar dapat tumbuh  dan berkembang dengan 

baik. Pupuk juga berfungsi untuk menambah kandungan unsur hara yang 

kurang tersedia di dalam tanah, serta dapat memperbaiki daya tahan tanaman. 

(Hananto, 2012). 

Pupuk kandang adalah …………………………………. (Kasno, 

2005). Pupuk  kandang   kambing berbentuk   butiran-butiran   

……………………………………………. Kadar hara pupuk kandang 

kambing mengandung kalium yang relatif lebih tinggi …………………. 

(Pamungkas, 2014). 

Menurut Musnamar (2007), pemberian pupuk kandang kambing dalam 

tanah dapat memperbaiki sifat fisik tanah, kimia, dan biologi tanah. 

Pengaruhnya terhadap sifat fisik tanah …………………………………….. 

Dalam hal usaha pemupukan yang perlu di perhatikan adalah pemilihan 

dosis yang tepat, disamping cara dan waktu pemupukan. Apabila dosis terlalu 

rendah maka usaha pemupukan kurang memberikan hasil, demikian juga dosis 

yang berlebihan, disamping tidak  efesien  juga  akan  mengganggu 

pertumbuhan dan hasil tanaman (Sutedjo dan Kartasapoetra,1993). 

Pupuk organik cair, ………….................. (Anonimus, 2009).  Pupuk 

organik cair sangat bermanfaat bagi tanaman yaitu ……………(Anonimus, 

2014). 

Berdasarkan dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemberian 
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pupuk organik cair melalui daun memberikan pertumbuhan dan hasil tanaman 

yang lebih baik dari pada pemberian melalui tanah. Semakin tinggi konsentrasi 

pupuk yang diberikan maka kandungan unsur hara yang diterima semakin 

tinggi, ………………. (Suriadikarta dkk, 2006). 

Tanaman   kacang   tanah dianjurkan pemakaian pupuk organik cair  

dengan  kosentrasi  2cc/liter  air. Jenis tanaman palawija (padi, kacang tanah, 

kedelai, jagung, kacang hijau, koro, singkong, ubi jalar, bengkoang, dll): 

lakukan penyemprotan pada bulan pertama 10 hari 1 x. Pada bulan  

selanjutnya lakukan  penyemprotan  20  hari 1x dengan takaran 2 cc dicampur 

air 1 liter (Anonimus, 2014). 

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian tentang 

dosis pupuk kandang kambing serta konsentrasi pupuk organik cair terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

1. Apakah dosis pupuk kandang kambing berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah. 

2. Apakah    konsentrasi     pupuk     organik     cair     berpengaruh 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah. 

3. Apakah terdapat interaksi antara  dosis  pupuk  kandang  kambing 

dengan kosentrasi pupuk organik cair terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman kacang tanah. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dosis pupuk 

kandang kambing dan konsentrasi pupuk organik cair yang  tepat  serta 

interaksi antara kedua faktor tersebut terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman kacang tanah. 

 

1.4. Hipotesis 

1. Dosis pupuk kandang kambing berpengaruh terhadap petumbuhan dan   

hasil tanaman kacang tanah. 

2. Konsentrasi pupuk organik cair berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman kacang tanah. 

3. Terdapat interaksi antara dosis pupuk kandang kambing dan konsentrasi 

pupuk organik cair terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang 

tanah. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Botani Tanaman Kacang Tanah 

Tanaman kacang tanah dibedakan menjadi dua tipe yaitu. Tipe tegak 

dan tipe menjalar.  Kacang  tanah  tipe  tegak  ………(Adisarwanto 2008). 

1. Sistematika Tanaman Kacang Tanah 

Menurut Marzuky (2007) Klasifikasi kacang tanah sebagai berikut : 

Kingdom :  Plantae 

Divisio :  Spermatophyta 

Sub divisio :   Angiospermae 

Kelas : Dicotyledonae 

Ordo : Rosales 

Famili : Leguminoceae 

Genus : Arachis 

 Spesies : Arachis hypogaea L. 

Berdasarkan    tipe    pertumbuhannya    tanaman    kacang     tanah dapat 

digolongkan  menjadi  tipe  tegak  dan  menjalar.  Tanaman  kacang  tanah 

yang 

bertipe tegak ………………………………………… (Purnamawati, 2009). 

 

2. Morfologi Kacang Tanah 

Kacang tanah berakar tunggang dengan akar cabang  yang  tumbuh 

tegak lurus.  Akar  cabang  ini  mempunyai  bulu  akar  yang   bersifat 

sementara dan berfungsi sebagai alat penyerap  hara.  Bulu  akar  ini  …….. 
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(Suhaeni, 2007). 

Batang tanaman kacang tanah tidak berkayu dan ………...  Pada 

cabang  primer  terbentuk  cabang sekunder dan kemudian tumbuh cabang 

tersier.  ……. (Pitojo, 2005). 

Daun kacang tanah berdaun  majemuk  bersirip  genap  ………… 

(Suhaeni, 2007). 

Kacang tanah mulai berbunga pada umur  4-5  minggu  setelah  tanam.  

Rangkaian yang berwarna kuning muncul ………. ( Marzuky, 2007). Kacang 

tanah termasuk tanaman hari pendek sehingga terbukanya  bunga,  dan  

jumlah  bunga ……. (Adisarwanto, 2001). 

Buah kacang tanah berbentuk polong dan terdapat didalam tanah, 

umumnya berisi  dua  sampai  tiga  biji  perpolong.  Pembentukan  polong 

terjadi setelah pembuahan, bakal buah tumbuh memanjang dan inilah yang 

disebut ginofor yang nantinya menjadi tangkai polong. Ginofora tidak dapat 

membentuk polong jika tanahnya terlalu keras dan kering atau batangnya 

terlalu tinggi. Buah yang terbentuk dari ……. (Suprapto, 2004). 

Biji kacang tanah berkeping dua ……………………………. 

(Marzuky, 2007). 

 

2.2. Syarat Tumbuh Tanaman Kacang Tanah 

2.2.1. Iklim 

 Kacang tanah dapat hidup baik pada ketinggian 0-500 m di atas 

permukaan  laut.  Jenis  kacang  tanah  tertentu  dapat   ditanam   pada 

ketinggian tertentu untuk dapat tumbuh optimal (Rospita 2016). 
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 Menurut Suprapto (2004), faktor iklim yang mempengaruhi 

pertumbuhan kacang tanah antara lain adalah, sinar matahari, suhu, dan angin. 

Ditinjau dari wilayah penanamannya kacang tanah dapat ditanam pada daerah 

yang berada pada lintang 340 LU – 340 LS. 

 Suhu tanah merupakan penentu dalam perkecambahan benih dan 

pertumbuhan awal tanaman. Pada suhu 180C, 

…………………………………………………(Adisarwanto, 2001). 

 Curah hujan yang dibutuhkan tanaman tidak  terlalu  tinggi,  yakni 

sekitar 800 – 1300 mm/tahun, dan ……… ( Marzuky, 2007). 

 

2.2.2. Tanah 

 Menurut Adisarwanto (2001), kacang tanah lebih menghendaki jenis 

tanah lempung berpasir, liat berpasir, atau lempung liat berpasir. Keasaman 

(pH) tanah optimaal adalah sekitar 6,5 – 7,0. Kacang tanah dapat tumbuh pada 

berbagai jenis tanah, asalkan persyaratan sifat fisik, kimia, biologis  tanah  

yang berperan terhadap pertumbuhan dan hasil terpenuhi. ….. (Sumarno, 

2007).  

 

2.3. Pengaruh Pupuk Kandang Kambing Terhadap Pertumbuhan dan 

Hasil Kacang Tanah 
 

 Pupuk kandang adalah pupuk yang berasal dari kotoran ternak, 

………………… dan Setiono, 2014). 

Komposisi fisik, kimia dan biologi pupuk organik sangat bervariasi dan 
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manfaatnya  ………………………..  Pupuk  organik  diperlukan  dalam  

takaran yang relatif tinggi (minimal 2 ton/ha), sehingga 

……………………………………………. (Suriadikarta dkk, 2005). 

Fungsi biologis bahan organik adalah sebagai sumber energi dan makanan 

mikroorganisme tanah sehingga …………………(Badan Litbang Pertanian 

2005). 

 Kelebihan dari pupuk kandang adalah………………………. 

Kekurangan Pupuk Kandang adalah .……………………………….. 

 

2.4. Pengaruh Pupuk Organik Cair Terhadap Pertumbuhan dan Hasil 

Kacang Tanah 

 

 Pupuk organik memiliki kelebihan dibanding dengan pupuk 

anorganik, diantaranya adalah berfungsi sebagai granulator sehingga dapat 

memperbaiki struktur tanah, daya serap tanah terhadap air dapat meningkat 

dengan  pemberian pupuk organik karena dapat mengikat air lebih banyak dan 

lebih lama, pupuk organik dapat meningkatkan kondisi kehidupan di dalam 

tanah, unsur hara di dalam pupuk organik merupakan sumber makanan bagi 

tanaman, pupuk organik merupakan sumber unsur hara N, P, dan S 

(Prihmantoro, 2004). 

Kebutuhan pupuk cair terutama yang bersifat organik cukup tinggi 

untuk menyediakan sebagian unsur esensial bagi pertumbuhan tanaman, dan 

merupakan suatu peluang usaha yang potensial karena tata laksana pembuatan 

pupuk organik cair tergolong mudah (Hadisuwito, 2007).  
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…………………………………………………………. 

 Penggunaan pupuk organik cair memiliki keunggulan yakni walaupun 

sering digunakan tidak merusak tanah dan tanaman, pemanfaatan limbah 

organik sebagai pupuk dapat membantu memperbaiki struktur dan kualitas 

tanah,  karena ……………………..(Hadisuwito, 2007). 

Bahan-bahan yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair  dapat 

berasal ………………… (Rahim danHastuti, 2008). Pemanfaatan limbah  

agroindustri     sebagai   bahan   pembuatan   pupuk   organik   cair   harus 

memenuhi persyaratan atau kriteria unsur hara yang telah  ditetapkan oleh 

Peratutan Menteri Pertanian.  Hal  ini  tertuang  dalam  persyaratan  teknis  

minimal pupuk organik, diantara lain kriterianya adalah kadar total  di  dalam 

pupuk organik cair  memiliki kandungan unsur hara N 3-6%, P2O5 3-6%, K2O 3-

6% dan nilai pH yang berkisar 4- 9 (Peraturan Menteri Pertanian, 2012). 

 Pupuk cair hantu terbuat dari sari tanaman obat alami berbentuk cair 

berwarna putih seperti air kelapa. Produk ini dapat diaplikasikan dn 

menyuburkan semua jenis tanaman palawija, hortikultura, tanaman 

perkebunan dan tanaman industri dalam upaya memperbaiki kondisi tanah 

sehingga menjadi lebih subur dan kaya hara. Menjaga kelestarian alam atau 

lingkungan karena tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Menjaga 

ketersediaan hara tanah baik makro dan mikro, sehingga dapat dioptimalkan 

oleh tanaman (Anonimus,  2016). Hormon hantu merupakan hormon tanaman 

yang berkualitas sangat baik dan juga bisa menghemat pemakaian  pupuk  

sampai  50%.  Hormon  hantu yang juga berupa ZPT (zat pengatur tumbuh, 
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merupakan hormon tanaman yang terbuat dari sari tumbuhan herbal dan  juga  

bisa  mengubah  perbaikan tanaman dalam waktu singkat (Anonimus, 2017). 

……………….. Selain mengandung unsur hara makro dan mikro lengkap 

seperti N, P, K, Na, Mg, Cu, Fe, Mn, Zn, pupuk hantu ini diperkaya dengan 

kandungan hormon pertumbuhan (ZPT) yang ditambahkan di dalam 

komposisinya seperti GA3 98.37 (ppm 2), GA5 107.13 (ppm), GA7 (131.46 

ppm), Auksin IAA (156.35 ppm), Sitokinin, Kinetin (128.04 ppm) dan 

Sitokinin Zeatin (106.45 ppm).  

 

2.5. Mekanisme Penyerapan Unsur Hara Melalui Daun 

Proses penyerapan hara melalui daun terjadi karena adanya proses 

difusi dan osmosik melalui stomata sehingga mekanismenya berhubungan 

langsung dengan membuka dan menutupnya stomata (Salisbury dan Ross, 

1995).  …………….Salisbury dan Ross (1995), penyerapan air oleh sel 

penjaga disebabkan oleh perbedaan potensial  osmotik  antara  sel  penjaga  

dan  sel-sel sekitarnya. Jika potensial osmotic protoplas sel penjaga lebih 

rendah dari pada sel sekitarnya, maka air akan bergerak masuk kedalam sel 

penjaga secara osmosis yang selanjutnya akan  mengakibatkan  naiknya  

tekanan  sel, kemudian sel mengembung. Setelah stomata membuka, unsur 

hara dalam bentuk ion - ion yang berada pada permukaan daun akan bergerak 

masuk secara difusi dan osmosis ke dalam sel. Masuknya ion-ion tersebut ke 

dalam sel tanaman terjadi secara bertahap melalui beberapa lapisan bahan-

bahan yang berbeda. Mula- mula molekul dan ion - ion zat terlarut menembus 
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lapisan yang menyelubungi permukaan dinding sel sebelah luar dengan proses 

difusi, laju menuju dinding sel yang dilapisi oleh membran plasma yang 

bersifat impermeabel terhadap ion - ion. 
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III. METODA PENELITIAN 

 

3.1.  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Desa Sukadamai Kecamatan Lembah 

Seulawah Kabupaten Aceh Besar, Penelitian ini di mulai bulan September 

sampai dengan bulan November 2016, Lokasi penelitian terletak pada 

ketinggian 450 m diatas permukaan laut (dpl). 

3.2. Bahan dan Alat Peneliian 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  benih 

kacang tanah varietas keong, pupuk kandang kambing dan pupuk organik cair 

hantu, urea, SP36, KCl dan Insektisida berbahan aktif deltametrin. 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah cangkul, garu, sprayer, 

gembor, meteran, tali rafia, tugal, timbangan, timbangan analitik, serta alat tulis 

menulis. 

3.3. Rancangan Penelitian 

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan 

Acak Kelompok (RAK) pola faktorial, yang terdiri dari 2 faktor dan 3 ulangan, 

ada dua faktor yang diteliti yaitu, dosis pupuk kandang kambing (K) dan 

kosentrasi pupuk organik cair (C). 

Faktor dosis pupuk kandang kambing (K) terdiri  dari  4  taraf, yaitu :  

K0 = 0 ton/ha (0  kg/bedeng) 

K1 = 10 ton/ha (1,2 kg/bedeng) 
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K2 = 20 ton/ha (2,4 kg/bedeng)  

K3  = 30 ton /ha (3,6 kg/bedeng) 

Faktor konsentrasi pupuk organik cair hantu terdiri  dari  3  taraf, yaitu :  

C1  =  2 cc/liter 

C2   = 3 cc/liter 

C3   = 4 cc/liter 

 

Dengan demikian terdapat 12 kombinasi perlakuan dan masing-masing 

perlakuan diulang sebanyak 3 kali, sehingga terdapat 36 unit percobaan. 

Adapun susunan kombinasi perlakuan antara dosis pupuk kandang kambing dan 

konsentrasi pupuk organik cair dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2.Susunan Kombinasi Perlakuan antara Dosis Pupuk Kandang Kambing 

dan pupuk Organik Cair. 

 

No Kombinasi perlakuan Dosis Pupuk kandang kambing 
Konsentrasi Pupuk 

Organik Cair 

(cc/liter) ton/ha kg/bedeng 

1 K0 C1 0 0 2 
2 K0 C2 0 0 3 
3 K0 C3 0 0 4 
4 K1 C1 10 1,2 2 
5 K1 C2 10 1,2 3 
6 K1 C3 10 1,2 4 
7 K2 C1 20 2,4 2 
8 K2 C2 20 2,4 3 
9 K3 C1 20 2,4 4 

10 K3 C1 30 3,6 2 
11 K3 C2 30 3,6 3 

12 K3 C3 30 3,6 4 

 

Data yang diperoleh dianalisis dengan uji F menggunakan model matematika 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Y ijk = µ + βi + Kk + Cj + (KC)jk + €ijk 
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Keterangan : 

 
Y ijk : Hasil  pengamatan  dari  faktor  dosis  pupuk  kandang 

Kambing  (K) pada taraf ke – k dan faktor konsentrasi 
Pupuk organik cair (C) pada  taraf ke – j pada ulangan ke-i  

 

µ : Rata – rata umum. 

 

Βj : Pengaruh blok ke-j 

 
Kk : Pengaruh faktor dosis pupuk kandang (K) pada taraf ke – k 

(k = 0, 1, 2,3) 

 
Cj : Pengaruh faktor konsentrasi pupuk organik cair (C) pada 

taraf ke-j ( j = 1, 2,3). 
 
(K C) kj : Pengaruh interaksi antara faktor  dosis pupuk kandang 

kambing (K)   pada taraf ke – k dan faktor konsentrasi 
pupuk organik (C) pada taraf ke  – j. 

 

€ijk : Pengaruh galat percobaan dari faktor kombinasi pupuk  

Kandang kambing (K) pada taraf ke – k dan faktor 

Konsentrasi pupuk organik cair (C) pada  taraf ke – j 

pada blok ulangan Ke – j. 

 

Apabila hasil uji F menunjukkan pengaruh yang nyata maka untuk menguji 

perbedaan nilai  tengah  antara  perlakuan  dilanjutkan  dengan  uji Beda 

Nyata Jujur pada taraf 5% (BNJ 0,05) dengan rumus. 

BNJ0,05 = Q0,05 (P ; db acak)         KTa 

                                                     Txn 
Keterangan : 

BNJ 0.05 : Beda nyata jujur pada taraf 5 % 

 

(P: db acak) : Nilai baku Q pada taraf 5% jumlah 

perlakuan P dan derajat bebas acak 

 

KTa : Kuadarat tengah acak 

 

t : Treament/perlakuan 

 

r : Ulangan 
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3.4. Pelaksanan Penelitian 

3.4.1. Pengolahan Tanah dan pembuatan bedeng 

Pengolahan tanah dilakukan dua minggu sebelum tanam. Tanah yang  

digunakan untuk penanaman kacang tanah dibersihkan terlebih dahulu dari 

gulma dan sisa-sisa tanaman lainnya. Kemudian tanah diolah dengan 

menggunakan cangkul dengan kedalaman 20 cm sebanyak dua kali. 

 Selanjutnya dibuat bedeng ukuran 1,0 m x 1,2 m. Antar bedeng dibuat 

saluran selebar 30 cm dengan kedalaman 25 cm, antara ulangan 50 cm. 

Adapun jumlah bedeng yang dibuat dalam penelitian ini sebanyak 36 bedeng. 

3.4.2. Pemupukan 

Pupuk kandang kambing sebagai perlakuan diberikan seminggu 

sebelum tanam sesuai dengan perlakuan,  diberikan  dengan  cara  disebar  

pada bedengan yang sudah dibentuk. 

Pupuk dasar yang digunakan adalah pupuk urea 50 kg/ha (6 g/bedeng), 

pupuk SP -36 60 kg/ha (7,2 g/bedeng), dan pupuk KCl 60 kg/ha (7,2 

g/bedeng) diberikan pada saat tanam dengan cara larikan. 

Pupuk organik cair sebagai perlakuan diberikan pada saat tanaman 

berumur yaitu 14, 21, dan 28 hst dengan cara disemprotkan melalui daun 

tanaman kacang tanah pada pagi hari, dengan kosentrasi sesuai perlakuan. 

3.4.3. Penanaman 

 Penanaman dilakukan dengan menggunakan alat tugal yang ujungnya 

berdiameter  2  cm.  Lubang  tanam  ditugal  dengan  kedalaman  2  cm,  dan 

tiap lubang berisi 2 benih perlubang, penjarangan  dilakukan  pada  saat  
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tanaman berumur 2 minggu setelah tanam,  dengan  cara  dipotong.  Jarak 

tanam yang digunakan adalah 20 cm x 30 cm sehingga diperoleh 16 tanaman 

per/ bedeng. 

3.4.4. Pemeliharaan 

Penyiraman dilakukan secara rutin sebanyak dua kali sehari 

yaitu pagi dan sore hari ( kecuali hujan). 

Penyulaman bertujuan untuk  mengganti  benih  yang  tidak  tumbuh 

atau mati.  Waktu  penyulaman  dilakukan  sampai  dengan  dua   minggu 

setelah tanam. Tanaman sulam diambil dari tanaman cadangan yang telah 

disiapkan. 

Penyiangan dilakukan 2 minggu setelah tanam, dengan interval 

penyiangan adalah 2 minggu sekali, penyiangan dilakukan dengan cara 

mencabut dan mencangkul gulma diareal bedengan agar tanaman tumbuh 

optimal. 

Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menggunakan 

insektisida berbahan aktif deltametrin dengan kosentrasi 2 cc/liter air pada   

saat tanaman berumur 28, 35, dan 42 hst, dengan cara menyemprot pada waktu 

sore hari. 

3.4.5. Pemanenan 

Panen kacang tanah dilakukan bila polong minimal 90 % telah tua dan 

telah berumur 90 hari. Tanda – tanda sebagian besar daun mulai mengering dan 

rontok, batang mulai mengeras,  polong  sudah  berisi  penuh  dan  warna 

polong berwarna cokelat. Panen kacang tanah umumnya dilakukan secara 
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manual yaitu dengan mencabut dan mencongkel tanaman. Pencabutan 

dilakukan secara hati- hati agar tidak ada polong yang tertinggal. 

 

3.5. Parameter yang diamati 

3.5.1. Tinggi Tanaman (cm) 

Tinggi tanaman diukur mulai dari pangkal batang yang sudah diberi tanda 

sampai ke titik tumbuh tertinggi dengan menggunakan meteran. Pengukuran 

dilakukan pada umur 15, 30, dan 45 hst. 

3.5.2. Jumlah Cabang Produktif pada umur 45 hst (cabang) 

Jumlah cabang produktif dihitung saat tanaman berumur 45 hst, 

dengan cara menghitung jumlah cabang yang berbunga. 

3.5.3. Jumlah Polong Bernas Perumpun 

Pengamatan dilakukan dengan cara menghitung jumlah polong 

kacang tanah yang berisi penuh jumlah polong bernas perumpun dihitung 

pada saat panen, sesuai dengan kriteria polong bernas yaitu jika polong 

berisi 50%. 

3.5.4. Berat Biji Perumpun (g) 

Untuk mengetahui berat biji perumpun  pada  tanaman  diperoleh 

dengan cara menimbang biji kacang tanah yang sudah dikering  anginkan 

selama seminggu. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Pengaruh Pupuk Kandang Kambing 

Hasil uji F pada analisis ragam ( Lampiran bernomor ganjil ) menunjukkan 

bahwa dosis pupuk kandang berpengaruh sangat  nyata  terhadap  tinggi tanaman pada 

umur 30, dan 45 hst, berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman umur 15 hst dan 

jumlah polong perumpun , akan tetapi berpengaruh  tidak nyata terhadap jumlah 

cabang produktif dan berat biji perumpun. 

 

4.1.1. Tinggi Tanaman 

Hasil uji F pada analisis ragam ( Lampiran 5, 7, dan 9) menunjukkan bahwa 

dosis pupuk kandang berpengaruh sangat  nyata  terhadap  tinggi tanaman kacang 

tanah pada umur 30,  45  (hst)  dan  berpengaruh  nyata terhadap tinggi tanaman 

umur 15 hst. Rata – rata tinggi  tanaman  kacang tanah  pada  umur 15, 30, dan 45 hst 

pada berbagai dosis pupuk kandang kambing dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel  3. Rata – rata tinggi tanaman kacang tanah pada Umur 15,  30,45 hst  pada 

berbagai dosis pupuk kandang kambing 

 
 
Perlakuan 

Tinggi tanaman 

15 hst 30 hst 45 hst 

K0 11,17 a 20,42 a 38,44 b 
K1 11,42 ab 20,00 a 37,28 ab 
K2 12,47 c 21,69 b 37,48 b 
K3 12,19 bc 21,92 b 36,23 a 

BNJ 0,87 1,10 1,30 

Keterangan : Angka yang diikuti oleh hururf yang sama pada kolom yang sama tidak 

berbeda nyata pada taraf peluang 5 % (Uji BNJ). 
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Tabel 3 menunjukkan bahwa tanaman kacang tanah  tertinggi  pada  umur  

15 hst dijumpai pada K2 (20 ton/ha) yang tidak berbeda  nyata  K3 (30 ton/ha) yaitu  

12,19 cm ,  tetapi berbeda nyata dengan K1 (10 ton/ha).  Hal   ini   disebabkan   

unsur   hara   yang    dibutuhkan untuk pertumbuhan vegetatif tanaman  kacang  

tanah  tercukupi,  sehingga  tanaman  dapat melakukan proses pertumbuhan dan 

perkembangannya dengan baik. 

Menurut Hardjowigeno ( 2003), Secara umum setiap ton pupuk kandang 

kambing mengandung 5 kg N, 3 kg P2O5 dan 5 kg K2O serta unsur – unsur hara 

esensial lain dalam jumlah yang relatif kecil .  Kotoran  kambing mengandung N  

dan K masing – masing dua kali lebih besar daripada kotoran sapi. Kotoran  

kambing (N 0,55%, K 0,35%) dan kotoran sapi (N 0,25%, K 0,15%). 

 

4.1.2. Jumlah Cabang Produktif pada umur 45 hst 

Hasil uji F pada analisis ragam (Lampiran 11) menunjukkan bahwa 

dosis pupuk  kandang  kambing  berpengaruh   tidak   nyata   terhadap   jumlah 

cabang produktif. Rata – rata jumlah cabang produktif kacang tanah pada 

berbagai dosis pupuk kandang kambing dapat dilihat pada tabel 4………… 

 

4.1.3. Jumlah Polong Bernas Perumpun (buah) 

Hasil uji F pada analisis ragam (Lampiran 13) menunjukkan bahwa 

dosis pupuk kandang kambing berpengaruh nyata terhadap jumlah polong 

bernas perumpun .  
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Rata -  rata Jumlah  polong  bernas  perumpuntanaman  kacang tanah 

pada berbagai dosis pupuk kanadang kambing dapat dilihat pada tabel 5……… 

 
 

4.2. Pengaruh Pupuk Organik Cair 

Hasil uji F pada analisis ragam (Lampiran bernomor ganjil) 

menunjukkan bahwa kosentrasi pupuk organik cair berpengaruh nyata 

terhadap tinggi tanaman pada umur 30, 45  hst,  jumlah  cabang  produktif,  

berat  biji perumpun, namun berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi tanaman 

umur 15 hst, dan jumlah polong bernas perumpun. 

 

4.2.1 Tinggi tanaman 

Hasil uji F pada analisis ragam ( Lampiran 5, 7, dan 9) menunjukkan 

bahwa kosentrasi pupuk organik cair berpengaruh nyata terhadap tinggi 

tanaman kacang tanah pada umur 30, 45 hst, dan berpengaruh tidak nyata pada 

umur 15 hst. Rata –  rata  tinggi  tanaman  kacang  tanah  pada  Umur  15, 

30,45 hst pada berbagai kosentrasi pupuk organik cair dapat dilihat pada tabel 

7…………………………………………………… 

 

4.3. Pengaruh Interaksi  

Hasil analisis ragam (Lampiran bernomor ganjil) menunjukkan bahwa 

terdapat interaksi yang nyata antara dosis pupuk kandang kambing dan 

kosentrasi pupuk organik cair terhadap tinggi  tanaman  pada  umur  45  hst,  

jumlah polong bernas perumpun, serta berat biji perumpun, akan tetapi tidak 
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terdapat interaksi yang nyata antara dosis pupuk kandang kambing dan  

kosentarsi pupuk organik cair terhadap tinggi tanaman umur 15 dan 30 hst, 

serta jumlah cabang produktif. 

4.3.1. Tinggi Tanaman Umur 45 hst 

Hasil uji F pada analisis ragam (Lampiran 9) menunjukkan bahwa 

terdapat interaksi yang nyata antara dosis pupuk kandang kambing dan 

kosentrasi pupuk organik cair terhadaap tinggi tanaman kacang tanah pada 

umur45 hst. Rata-rata tinggi tanaman kacang tanah pada umur 45 hst pada 

berbagai kombinasi dosis pupuk kandang kambing dan kosentrasi pupuk 

organik cair dapat dilihat pada tabel 11…………………. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 
 

5.1. Kesimpulan 

1. Dosis  Pupuk  kandang  kambing  berpengaruh   sangat  nyata terhadap 

tinggi tanaman pada umur 30,45 hst, berpengaruh nyata terhadap  tinggi  

tanaman  umur  15  hst  juga   jumlah   polong perumpun , akan tetapi 

berpengaruh tidak nyata  terhadap  jumlah cabang produktif dan berat biji 

per rumpun. Dosis pupuk kandang kambing terbaik dijumpai pada 

perlakuan K2 dengan dosis pupuk kandang kambing 20 ton/ha. 

2. Konsentrasi Pupuk Organik Cair berpengaruh sangat nyata terhadap 

tinggi tanaman kacang  tanah  pada  umur  30,  45  (hst), jumlah cabang  

produktif,  berat  biji  perumpun,  akan  tetapi berpengaruh  tidak nyata  

terhadap  tinggi  tanaman  pada  umur  15  (hst) ,  jumlah  polong bernas  

perumpun.  Kosentrasi  pupuk  organik cair terbaik dijumpai pada 

perlakuan C1 dengan kosentrasi pupuk  organik cair 2cc/liter. 

3. Terdapat interaksi yang nyata antara dosis pupuk kandang dan 

kosentrasi pupuk organik cair terhadap tinggi tanaman umur 45 hst, jumlah 

polong bernas  perumpun,  serta  berat  biji  perumpun,  akan tetapi  tidak  

terdapat  interaksi   antara   dosis   pupuk   kandang kambing dan 

konsentrasi pupuk organik  cair  pada  tinggi  tanaman umur 15 dan 30 hst, 

serta jumlah cabang produktif.  Kombinasi perlakuan  dijumpai  pada  

perlakuan  K2C1 dengan dosis pupuk kandang kambing 20 ton/ha dan 

kosentrasi pupuk organik cair 2 cc/liter. 
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5.2. Saran 

Perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  antara  dosis  pupuk kandang 

kambing dan konsentrasi pupuk organik cair lainnya  menggunakan varietas 

tanaman kacang tanah lain. 
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 Lampiran 1. Bagan Penelitian 

 

   I        III      II 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  K0 = 0 ton/ha    C1 = 2 cc/liter 

K1 = 10 ton/ha (1,5 kg/bedeng)                  C2 = 3 cc/liter 
K2 = 20 ton/ha (3,0 kg/bedeng)                  C3 = 4 cc/liter  

K3 = 30 ton/ha (4,5 kg/bedeng) 
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Lampiran 2. Bagan Tanaman Per Plot Jarak tanam 20 cm x 30 cm  

 

 

 

 

 

X     X          X      X 

 

 

 

X     X      X      X 
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Keterangan :   

X   X 

 

 = Tanaman sampel 

X   X     
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Lampiran 3.  Deskripsi Tanaman Kacang Tanah Varietas Keong 

 

SK Mentan : 1180/Kpts/SR.120/11/2014 

Dilepas tahun : 2014, 12 Nopember 2014 

Asal : Silang antara Varietas  Gajah  Dan  Varietas 

tahan Penyakit daun ICGV992088 

Nama galur : G/92088//92088-02-B-2-8-2 (GH 4) 

Umur : ±90 – 100 hari 

Tipe tumbu : Tegak (Spanish)  

Rata-rata tinggi tanaman : 58,1 cm 

Bentuk batang : Bulat 

Warna batang : Hijau keunguan 

Warna daun : Hijau 

Warna  bunga : Pusat bendera berwarna kuning muda dengan 

matahari merah tua 

Warna ginofor : Ungu 

Bentuk polong : Agak berpinggang, kulitnya agak halus dengan 

pelatuk kecil  

Bentuk dan warna biji : Bulat/merah tua 

Jumlah biji per polong : 2/1/3/4 biji  

Jumlah polong per tanaman : 22 polong  

Warna polong muda : Putih 

Warna polong tua : Putih gelap 

Posisi polong : Miring ke bawah dan mengumpul 

Berat 100 biji : 38,0 gram 

Potensi hasil : 3,7 ton/ha polong kering 

Rata-rata hasil : ±2,6 ton/ha polong kering 

Kadar protein : ±27,58% (Bk) 

Kadar lemak : ±49,62% (Bk) 

Kadar asam esensial : Oleat±32,84%, linoleat ±25,75% O/L Rasio 1,28  

Tahan hama & penyakit : Agak tahan penyakit karat daun dan penyakit layu 

bakteri, agak tahan penyakit bercak daun 

 

Keterangan : Adaptif lahan masam (pH 4,5–5,6) dengan 

kejenuhan Al 10–30% 

Pemulia : Astanto Kasno, Trustinah, Joko Purnomo, Novita 

Nugahaeni, dan Bambang Soewarsono 

Peneliti Proteksi&Agronomi:Sumartini dan Abdullah Taufiq  

Pengusul  : Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacangdan 

Umbi (Balitkabi) 
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Lampiran 4. Rata-rata Tinggi Tanaman Kacang Tanah Pada Umur 15 hst (cm) 

 
Perlakuan Ulangan Total Rerata 

I II III 
K0C1 12,00 11,00 10,75 33,75 11,25 

K0C2 12,25 11,25 11,25 34,75 11,58 
K0C3 11,00 11,00 10,00 32,00 10,67 
K1C1 10,50 11,75 13,00 35,25 11,75 
K1C2 10,75 12,25 11,75 34,75 11,58 
K1C3 10,50 10,00 12,25 32,75 10,92 
K2C1 13,50 13,00 13,50 40,00 13,33 
K2C2 10,50 13,00 12,00 35,50 11,83 

K2C3 12,75 13,00 11,00 36,75 12,25 

K3C1 11,50 12,25 14,00 37,75 12,58 
K3C2 10,75 12,25 12,00 35,00 11,67 
K3C3 12,00 12,00 13,00 37,00 12,33 

Total 138,00 142,75 144,50 425,25 141,75 

 

 

 

Lampiran 5. Analisis Sidik Ragam Tinggi Tanaman Kacang Tanah Pada Umur 15 

Hari Setelah Tanam (cm) 

 

SK 

 

db 

 

JK 

 

KT 

 

F hit 

F tabel 

0,05 0,01 

Ulangan 2 1,89 0,94 1,129 tn 3,44 5,72 

Perlakuan       

K 3 10,40 3,46 4.151* 3,05 4,82 

C 2 3,20 1,60 1,928 tn 3,44 5,72 

K X C 6 4,18 0,69 0,835 tn 2,55 3,76 

Galat 2

2 

18,37 0,83    

Total 3

5 

38,04     

KK  =   0,58 % 

 

Keterangan :      *     =  berpengaruh nyata 

             tn     =  berpengaruh tidak nyata 
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Lampiran 16. Foto Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 Pengolahan Tanah 

Penanaman benih kacang tanah 
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Pengukuran Tinggi Tanaman 15 hst 

Areal Tanaman kacang tanah  



71 
 

 

Lampiran 17.   
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