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KATA PENGANTAR 

Skripsi adalah kariya ilmiah yang wajib dibuat mahasiswa program 

pendidikan sarjana dalam menyelesaikan studi. Kariya ilmiah Skripsi secara 

akademik  bermakna suatu pembelajaran pertama kalinya kepada mahasiswa yang 

terfokus pada suatu hal secara mendalam dalam satu keilmuan yang 

diperatanggung jawabkan secara akademik kepada staf pengajar sebagai ilmuan 

dan kepada mahasiswa sebagai calon ilmuan. Pada pembuatan skripsi menuntut 

mahasiswa untuk memahami secara mendalam terhadap suatu hal dari 

keilmuannya, kemandirian dalam membuat suatu hal terkait keilmuannya, 

tanggung jawab terhadap hal yang dibuat, serta interprener dalam memikirkan dan 

mengambil keputusan tentang perihal yang akan dibuat. Tuntutan tersebut akan 

menghasilkan karakter mulia terhadap mahasiswa, yaitu tanggung jawab, 

integritas, cinta kebenaran, serta jujur terhadap seluruh aspek.  Namun demikian 

juga dapat terjadi sebaliknya yaitu menghasilkan karakter tidak mulia atau ahlak 

buruk. Jasa pembuatan Skripsi yang telah diperankan oleh para ilmuan berahlak 

buruk saat ini termasuk diantaranya staf pengajar ataupun kariyawan perguruan 

tinggi, menuntut para penyelenggara pendidikan untuk membuat situasi 

pembuatan tugas akhir mahasiswa berupa skripsi, tesis, dan disertasi dengan 

mempertimbangkan proteksi terhadap aspek negatif tersebut yaitu jasa pembuatan 

skripsi. Jasa pembuat tugas akhir sukar diberantas karena pelanggannya adalah 

pejabat, publik figur dan kaum terdidik. Fenomena para pejabat publik yang 

mengejar gelar akademik magister dan doktor telah menjadikan suburnya jasa 

pembuat tugas akhir tersebut dan pembuatnya di antaranya adalah pengajar 

perguruan tinggi. 

Pedoman Skripsi ini untuk mahasiswa Program Studi Sarjana Farmasi 

Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman, mempertimbangkan perihal tersebut 

sehingga tuntutan utama terhadap mahasiswa dalam membuat tugas akhir adalah 

kejujuran dalam membuat skripsi. Pembuatan skripsi berorientasi pada proses dan 

bukan kepada hasil akhir yang dibuat mahasiswa. Karena itu mahasiswa wajib 

mengikuti proses pembuatan skripsi dengan harapan proses tersebut menghasilkan 
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karakter mulia yaitu jujur, karena kejujuran adalah sifat paling mulia diantara 

berbagai sifat yang lain dari manusia. 

 

Panduan Skripsi ini merupakan penyempurnaan panduan Skripsi sebelumnya, 

namun hanya wajib mulai pada mahasiswa angkatan masuk tahun 2011, 

sedangkan angakatan masuk sebelum tahun 2011 mengikuti pedoman yang 

diterbitkan tahun 2010. 

 

Dekan Fakultas Farmasi UNMUL, 

 

 

Dr. Laode Rijai, M. Si. 
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BAB I 

SISTEM PEMBELAJARAN SKRIPSI  

Skripsi Program Studi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi Universitas 

Mulawarman berbobot 6 SKS yang dijabarkan dalam bentuk matakuliah dan 

diselenggarakan dalam tiga semester. Jabaran skripsi tersebut terdiri dari Skripsi I 

dengan bobot 2 SKS, skripsi II bobot 2 SKS, dan skripsi III dengan bobot 2 SKS.  

Sistem pembelajaran yang dibahas dalam bagian ini terdiri dari silabus materi 

skripsi dan metode pembelajaran terhadap setiap silabus tersebut.  Rincian 

matakuliah skripsi ditunjukkan pada Tabel 1.1. berikut. 

Tabel 1.1. Penjabaran matakuliah skripsi Program Studi Sarjana Farmasi 
Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman 

No Skripsi Bobot 
(SKS) Silabus Utama Semester 

1 Skripsi I 2 Pembuatan Proposal VI 
Seminar Proposal 

 
2 

 
Skripsi II 

 
2 

Pelaksanaan penelitian  
VII Kolokium hasil penelitian 

Seminar Artikel Ilmiah 
 
 
 
3 

 
 
 
Skripsi III 

 
 
 
2 

Uji Komperehensif Kompetensi 
Sarjana Farmasi (UK2SF) 

VI 

Workshop Interpreneureship 
Kefarmasian (WIK) 

VII 

Ujian Naskah Skripsi (UNS) VIII 
(awal) 

 
Ujian Sarjana Farmasi (USF) 

Keterangan: Mahasiswa dapat lulus 3 tahun 7 bulan 
 

1.1. Silabus Skripsi I dengan Bobot 2 SKS 

Skripsi I, adalah suatu matakuliah yang disajikan mulai semester VI. Silabus 

pembelajaran skripsi I adalah (a) pembuatan proposal penelitian skripsi dan (b) 

seminar proposal penelitian skripsi.  

 

1.1.1. Persyaratan Pengambilan Skripsi I 

Persyaratan mahasiswa yang dapat mengambil matakuliah skripsi I adalah: 

1. Lulus atau telah memprogramkan matakuliah metodologi penelitian atau 

seminar kelas pada semester sebelumnya  
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2. Surat Keterangan Penasihat Akademik bahwa mahasiswa tersebut dipandang 

sanggup mengambil matakuliah skripsi I 

3. Skripsi I diprogramkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS) 

 

1.1.2. Metode Pembelajaran Skripsi I 

Alokasi waktu pembelajaran skripsi I adalah satu semester atau 6 bulan, 

mulai dari pembuatan proposal hingga seminar proposal penelitian. Metode 

pembelajaran skripsi I yaitu: 

1. Pelaksanaan sidang internal komisi pembimbing pertama tentang penentuan 

judul atau topik penelitian, permasalahan dan tujuan penelitian, kemanfaatan 

penelitian, kajian pustaka, serta metodologi yang akan digunakan. Sidang 

internal komisi pembimbing ini dihadiri pembimbing utama dan pembimbing 

pendamping, dan dilakukan satu kali setiap mahasiswa. 

2. Pelaksanaan sidang internal komisi pembimbing kedua yaitu uji kemampuan 

dasar mahasiswa terhadap teori keilmuan dalam kajian pustaka yang telah 

disepakati bersama dalam sidang internal pertama. Sidang internal ini 

merupakan ujian kemampuan dasar pada mahasiswa terhadap teori yang 

mendasari judul penelitian yang telah ditetapkan. Sidang internal komisi 

pembimbing tentang uji kemampuan dasar mahasiswa dapat dilaksanakan 

maksimal dua kali terhadap setiap mahasiswa. 

3. Mahasiswa menyusun proposal sesuai topik atau judul penelitian yang telah 

disepakati bersama komisi pembimbing 

4. Pelaksanaan sidang internal komisi pembimbing ketiga yaitu pembahasan 

draf proposal skripsi yang telah disusun mahasiswa. Sidang internal ini 

merupakan latihan serta penyempurnaan penulisan proposal skripsi. Sidang 

internal komisi pembimbing ketiga maksimal dilaksanakan dua kali. 

5. Mahasiswa melaksanakan seminar proposal secara terbuka dan terjadwal  

6. Mahasiswa dinyatakan lulus matakuliah Skripsi I setelah seluruh proses 

tersebut dilaksanakan. 
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1.2. Silabus Skripsi II dengan Bobot 2 SKS 

 Silabus pembelajaran skripsi II dengan bobot 2 SKS meliputi pelaksanaan 

penelitian, kolokium hasil penelitian, dan seminar artikel ilmiah. Pembelajaran 

Skripsi II mulai dilaksanakan pada semester VII.  

1.2.1. Persyaratan Pengambilan Skripsi II 

Persyaratan mahasiswa yang mengambil matakuliah skripsi II telah lulus 

skripsi I yang ditunjukkan dengan nilai dalam KHS atau proposal penelitian yang 

telah disetujui komisi pembimbing, diketahui Ketua Program Studi Sarjana 

Farmasi dan Wakil Dekan I 

1.2.2. Metode Pembelajaran Skripsi II 

Alokasi waktu pembelajaran skripsi II adalah satu semester atau 6 bulan. 

Metode pembelajaran skripsi II yang wajib dilakukan adalah: 

1. Sidang internal komisi pembimbing pertama pada pembelajaran skripsi II 

tentang prosedur penelitian yang akan dilaksanakan mahasiswa. Prosedur 

yang dimaksud adalah aktivitas kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan 

mahasiswa hingga mendapatkan data. Hasil akhir sidang internal komisi 

pembimbing pertama adalah kesepakatan pembimbing dan mahasiswa 

tentang prosedur penelitian yang akan dilaksanakan mahasiswa tersebut 

hingga memperoleh data. Sidang internal tersebut merupakan persyaratan 

melaksanakan kegiatan penelitian lapangan atau laboratorium dan dilakukan 

maksimal dua kali setiap mahasiswa. 

2. Mahasiswa melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan prosedur yang 

telah disetujui komisi pembimbing. 

3. Pelaksanaan sidang internal komisi pembimbing kedua tentang kemajuan 

pelaksanaan penelitian. Materi sidang internal ketiga ini meliputi kegiatan 

yang telah dilakukan, kegiatan yang belum dilakukan, dan permasalahan yang 

dialami mahasiswa. Sidang internal ini dilaksanakan maksimal dua kali. 

4. Pelaksanaan sidang internal komisi pembimbing ketiga tentang kelayakan 

data yang diperoleh mahasiswa. Hasil akhir sidang internal ini kesepakatan 
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tentang kebenaran atau kelemahan data, kesepakatan perbaikan atau tidak ada 

perbaikan data. Sidang internal ini dilaksanakan maksimal dua kali. 

5. Mahasiswa menyusun draf Skripsi sesuai dengan data penelitian yang telah 

disetujui komisi pembimbing. 

6. Mahasiswa melaksanakan kolokium hasil penelitian. 

7. Mahasiswa menyusun artikel ilmiah terhadap keseluruhan atau sebagian isi 

skripsi II atas bimbingan komisi pembimbing. 

8. Pelaksanaan sidang internal komisi pembimbing keempat tentang artikel 

ilmiah. Sidang internal ini bersifat pembimbingan. 

9. Mahasiswa melaksanakan seminar secara terbuka tentang artikel ilmiah yang 

bersumber dari skripsi II sebagai sumber utama dan dapat diperluas dengan 

pustaka lainnya.  

10. Seminar artikel ilmiah dapat dilaksanakan lebih dari satu kali setiap semester 

11. Mahasiswa dinyatakan lulus skripsi II setelah seluruh proses tersebut 

dilaksanakan. 

 

1.3. Silabus Skripsi III dengan Bobot 2 SKS 

Silabus pembelajaran skripsi III dengan bobot 2 SKS tersebut adalah (1) 

ujian komperehensif kompetensi sarjana farmasi (2) pelatihan interpreneureship 

kefarmasian (3) ujian naskah skripsi dan (3) ujian sarjana farmasi. 

1.3.1. Persyaratan Pengambilan Skripsi III 

 Skripsi III yang merupakan ujian akhir penyelesaian studi ditawarkan pada 

semester VIII dengan persyaratan utama lulus skripsi II dan persyaratan lainnya. 

Persyaratan lainnya sesuai dengan pelaksanaan masing-masing ujian yang 

merupakan bagian dari pembelajaran skripsi III. 

1.3.2. Metode Pembelajaran Skripsi III 

 Skripsi III merupakan pembelajaran akhir penyelesaian studi sehingga 

metode pembelajarannya bersifat evaluasi yaitu ujian-ujian akademik yang harus 

dilaksanakan oleh setiap mahasiswa. 
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1. Ujian Komperehensif Kompetensi Sarjana Farmasi (UK2SF) 

 Ujian komperehensif kompetensi sarjana farmasi secara tertulis yang 

dilakukan minimal satu kali setiap bulan. Materi ujian meliputi keilmuan Kimia 

Farmasi, Biologi Farmasi, Biomedik dan Farmakologi, Farmasetika dan 

Teknologi Farmasi, Farmasi Klinik dan Komunitas. Mahasiswa diberikan 

kesempatan mengikuti UK2SF mulai dari semester VII dan setiap mahasiswa 

dapat mengikuti ujian tersebut maksimal 4 kali. Jika mahasiswa belum lulus 

setelah mengikuti 4 kali UK2SF kepadanya diberikan tugas dan selanjutnya 

dilakukan ujian lisan terhadap tugas yang telah dibuat. Tim penguji ujian lisan 

sesuai materi tugas UK2SF mahasiswa ditetapkan wakil dekan bidang akademik 

atas usulan Ketua program Studi Sarjana Farmasi. Tim penguji lisan minimal 3 

orang yang mewakili kelompok peneliti keilmuan sains farmasi, teknologi 

farmasi, dan keilmuan farmasi klinik dan komunitas (farmasi terapan) atau 

maksimal 5 orang yang mewakili keilmuan Kimia Farmasi, Biologi Farmasi, 

Biomedik dan Teknologi Farmasi, Farmasetika dan Teknologi Farmasi serta 

Farmasi Klinik dan Komunitas. Penyelenggara UK2SF adalah Program Studi 

Sarjana Farmasi dibawah kordinasi Wakil Dekan I. Persyaratan mengiktui ujian 

UK2SF adalah: 

a. Telah memprogramkan Skripsi II (masuk pada semester VII) 

b. Rekomendasi dari penasihat akademik 

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus UK2SF kepadanya diberikan Sertifikat 

Lulus UK2SF dari dekan Fakultas. 

2. Metode Pelatihan Interpreneureship Kefarmasian 

 Pelatihan Interpreneureship Kefarmasian, merupakan kegiatan kurikuler 

dalam silabus skripsi III. Pelatihan ini dilakukan kepada mahasiswa semester VII. 

Materi pelatihan terkait dengan pengembangan wawasasan masa depan seorang 

alumni pendidikan farmasi. Oleh karena itu materi pelatihan meliputi: 

a. Lulusan farmasi sebagai kariyawan  

b. Lulusan farmasi sebagai usahawan 

c. Lulusan farmasi sebagai akademisi 

d. Lulusan farmasi sebagai politisi 
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Pelatihan diberikan dalam bentuk workshop yang dilaksanakan minimal 3 

kali dalam setiap semester dengan jumlah peserta maksimal 40 orang. Acara 

workshop akan menghadirkan empat kelompok keahlian terkait sebagai 

narasumber. Hasil akhir pelatihan ini, setiap mahasiswa mendapatkan sertifikat 

dari Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman. 

 

3. Metode Ujian Naskah Skripsi (UNS) 

Ujian naskah skripsi merupakan uji kemampuan mahasiswa terhadap 

penelitian yang telah dilakukan. Ujian kemampuan meliputi pemahaman keilmuan 

terhadap permasalahan yang diteliti, pemahaman metodologi yang digunakan, 

pemahaman hasil penelitian yang ditemukan, pemahaman kemanfaatan hasil 

penelitian yang ditemukan. Tim penguji UNS terdiri dari dua orang dari komisi 

pembimbing dan 2 orang dari dosen luar komisi pembimbing.  Mekanisme atau 

metode ujian yaitu: 

a. Pelaksanaan UNS tanpa presentase yaitu langsung tanya jawab 

b. Penguji dari komisi pembimbing memberikan minimal 10 pertanyaan kepada 

mahasiswa yang telah disiapkan secara tertulis 

c. Penguji dari luar komisi pembimbing memberikan minimal 20 pertanyaan 

kepada mahasiswa yang telah disiapkan secara tertulis  

d. Pembimbing utama memberikan penilaian kepada penguji yang meliputi 

bobot pertanyaan yang diberikan setiap penguji berdasarkan kriteria evaluasi 

yaitu pertanyaan kognitif, analisis dan komperehensif, dan sintesa. Staf 

pengajar yang belum memahami teknik evaluasi akan ditindaklanjuti dengan 

program peningkatan kemampuan paedagogi staf pengajar dan mengurangi 

jumlah mahasiswa yang dibimbing dan diuji oleh staf pengajar tersebut. 

 

3. Metode Ujian Sarjana Farmasi (USF) 

 Ujian sarjana farmasi adalah ujian akhir sebagai mahasiswa Program Studi 

Sarjana Farmasi. Materi ujian meliputi wawasan mahasiswa tentang materi 

Skripsi. Wawasan materi skripsi yang dimaksud adalah, jika materi skripsi terkait 

dengan produk-produk farmasi (obat, makanan-minuman fungsional, kosmetik) 
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maka materi ujian meliputi pemahaman potensi ketersediaan bahan baku, potensi 

sebagai produk farmasi sehat,  potensi pengembangan bahan menjadi produk, 

serta permasalahannya. Jika materi skripsi terkait pelaksanaan pelayanan 

penggunaan produk farmasi sebagai bagian dari pelayanan kesehatan, maka fokus 

ujian meliputi biomedik terjadinya penyakit yang dikaji, keuntungan penerapan 

standar pelayanan terapi obat, efek samping kesalahan terapi terhadap penyakit 

yang dikaji, serta usaha-usaha pencegahan dan promotif secara nyata terhadap 

penyakit yang dikaji serta penyakit terkait/penyerta. 

 Selanjutnya, selain kedua perihal pokok tersebut tentang materi USF, 

dapat saja dilakukan pertanyaan tentang materi pelatihan Interpreneureship 

Kefarmasian yang telah diberikan kepada mahasiswa. 
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BAB II 

PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI 

2.1. Komisi Pembimbing 

 Komisi pembimbing terdiri dari pembimbing utama dan pembimbing 

pendamping. Tugas pembimbing utama bertangung jawab terhadap tingkat 

keilmiaan skripsi meliputi keilmuan yang dikaji dan metodologi yang digunakan. 

Pembimbing utama dibantu pembimbing pendamping dengan tugas utama 

pembimbingan dan pengawasan pada kegiatan penelitian di laboratorium atau 

penelitian lapangan, penulisan sesuai format dan tata bahasa, serta memberikan 

masukan kepada pembimbing utama tentang substansial yang diteliti baik itu 

keilmuan dan metodologi.  

 

2.1.1. Persyaratan Pembimbing Utama 

 Persyaratan administrasi dan akademik terhadap staf pengajar untuk 

menjadi pembimbing utama adalah: 

1. Bergelar doktor dalam bidang yang relevan atau serumpun atau 

2.  Jabatan akademik minimal Lektor Kepala atau 

3.  Berdasarkan usulan para pembimbing utama terhadap staf pengajar yang 

dipandang memiliki kemampuan melaksanakan pembimbingan ketika 

menjadi pembimbing pendamping. Persyaratan minimal yang dimaksud poin 

(3) memiliki jabatan akademik Lektor dan hanya dapat membimbing 

mahasiswa dengan judul penelitian terkait dengan keahlian staf pengajar 

tersebut. Unsur-unsur yang dinilai pembimbing utama terhadap staf pengajar 

yang akan dipromosikan sebagai pembimbing utama meskipun secara 

akademik dan administrasi belum memenuhi syarat adalah (a) motivasi 

belajar dalam membimbing mahasiswa (b) kesiapan waktu untuk memberikan 

pelayanan pembimbingan kepada mahasiswa (c) aktif memberikan saran dan 

kritik pada mahasiswa yang dibimbing dan terhadap mahasiswa yang diuji 

atau sebagai pembahas dalam skripsi I, II, dan III.  
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2.1.2. Persyaratan Pembimbing Pendamping 

Persyaratan akademik dan administrasi pembimbing pendamping adalah (1) 

bergelar magister yang relevan atau serumpun (2) telah menjadi staf pengajar 

pada fakultas farmasi UNMUL minimal satu tahunn (3) pernah menjadi penguji 

atau pembahas skripsi pada Fakultas Farmasi. Gugus penjaminan mutu akan 

melakukan evaluasi terhadap kemampuan pembimbing pendamping yang 

meluputi (a) kemampuan ilmiah dalam melaksanakan pembimbingan (b) motivasi 

belajar dalam memberikan pembimbingan (c) kesiapan waktu untuk memberikan 

pelayanan pembimbingan termasuk waktu sidang-sidang internal komisi 

pembimbing (d) kreaktivitas memberikan saran dan pertanyaan pada sidang 

internal, seminar hasil penelitian, UNS, ujian sarjana, dan lainnya. 

Pembimbing pendamping yang tidak kooperatif terhadap percepatan 

penyelesaian studi mahasiswa dapat dilakukan penggantian oleh Ketua program 

Studi atas usul pembimbing utama, setelah berkordinasi dengan wakil dekan I. 

 

2.1.3. Penetapan Komisi Pembimbing 

 Penentuan personel komisi pembimbing dilakukan secara undian oleh 

mahasiswa dalam suatu pertemuan sosialisasi. Penentuan jumlah mahasiswa yang 

akan dibimbing oleh setiap pembimbing ditetapkan dalam rapat gugus penjaminan 

mutu yang dihadiri dekan, wakil dekan, ketua dan sekretaris program studi 

sarjana. Teknik undian akan ditetapkan oleh Ketua program Studi sarjana farmasi. 

 Hasil undian penetapan komisi pembimbing ditetapkan dengan surat 

keputusan dekan secara kolektif atas usul ketua program studi melalui wakil 

dekan bidang akademik. 

 

2.2. Penguji dan Pembahas Skripsi 

 Penguji dan pembahas skripsi yaitu staf pengajar yang ditetapkan sebagai 

pembahas atau penguji skripsi. Penguji dan pembahas skripsi I , II dan III 

ditetapkan secara bersamaan melalui Surat Keputusan dekan fakultas. 
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2.2.1. Persyaratan Penguji dan Pembahas Skripsi 

Persyaratan penguji dan pembahas skripsi program studi sarjana farmasi 

Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman adalah staf pengajar tetap Fakultas 

Farmasi yang aktif dan telah bergelar magister serta berstatus PNS dan non PNS.  

 

2.2.2. Penetapan Penguji dan Pembahas Skrispsi 

 Penguji dan pembahas skripsi (I, II, III) ditetapkan dengan keputusan 

dekan berdasarkan usulan Ketua Program Studi melalui Wakil Dekan I. 

Mekanisme penentuan personel pembahas dan penguji dilakukan secara undian 

bersamaan penetapan komisi pembimbing pada saat pengambilan skripsi I oleh 

mahasiswa. Kuantitas mahasiswa yang akan diuji setiap staf pengajar sebelum 

undian ditetapkan melalui rapat gugus penjaminan mutu yang dihadiri dekan dan 

wakil dekan serta Ketua dan Sekretaris Program Studi Sarjana. 

 

2.3. Evaluasi Kinerja Pembimbing dan Penguji Skripsi 

Gugus penjaminan mutu fakultas yang dipimpin wakil dekan I dan ketua 

Program Studi  mengevaluasi kinerja pembimbing dan penguji. Mekanisme 

evaluasi kinerja akan ditetapkan oleh gugus penjaminan mutu. Hasil evaluasi 

kinerja tersebut akan dibahas oleh gugus penjaminan mutu bersama dekan dan 

wakil dekan.  
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BAB III 

SISTEMATIKA SKRIPSI 

 Secara umum kegiatan pembelajaran skripsi terdiri dari pembuatan naskah 

proposal penelitian, pembuatan naskah hasil penelitian, pembuatan naskah artikel 

ilmiah, ujian kompetensi sarjana farmasi, dan workshop interpreneureship 

kefarmasian. Pada bagian ini yang akan diuraikan adalah sistematika pembuatan 

naskah proposal penelitian, naskah hasil penelitian (naskah skripsi) dan naskah 

artikel ilmiah. 

 

3.1. Sistematika Proposal Skripsi 

 Sistematikan proposal skripsi (1) ringkasan rencana penelitian (2) 

pendahuluan (3) kajian pustaka (4) tujuan dan manfaat penelitian (5) metodologi 

penelitian (6) bahan dan peralatan penelitian dan (7) prosedur penelitian dan (8) 

hasil penelitian yang diharapkan. 

 

3.1.1. Ringkasan Rencana Penelitian 

 Ringkasan rencana penelitian memuat tentang permasalahan yang akan 

diteliti, tujuan yang akan ditemukan dari penelitian terhadap permasalahan 

tersebut, manfaat dari tujuan yang ditemukan, metode yang digunakan untuk 

memperoleh data penelitian, metode yang digunakan untuk menyimpulkan setiap 

tujuan penelitian, hasil penelitian yang akan ditemukan, serta implikasi dalam 

kehidupan sebagai akibat penemuan penelitian. Ringkasan penelitiaan maskimal 

dua halaman dengan spasi 1 atau 1,15. 

 

3.1.2. Pendahuluan Proposal Penelitian (non bab) 

 Pendahuluan pada proposal penelitian skripsi tidak diberikan judul bab, 

melainkan tertulis pendahuluan. Pada pendahuluan dijabarkan secara narasi dan 

tidak diberikan sub sub judul kecuali berupa urutan perihal. Penjabaran penjelasan 

pendahuluan yaitu: 
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1. Latar Belakang Penelitian, yaitu menjelaskan alasan penelitian tersebut 

penting untuk dilaksanakan. Alasan bersumber dari keilmuan farmasi dan 

yang terkait, atau fakta dilapangan berupa data empiris atau hasil penelitian 

sebelumnya atau lainnya, sehingga penelitian tersebut penting untuk 

dilaksanakan. 

2. Rumusan Masalah, yaitu permasalahan yang akan diteliti terkait dengan 

uraian pada latar belakang. Rumusan masalah harus jelas dan terukur baik 

secara kualitatif maupun kuantitatif. Rumusan masalah dapat dilakukan 

dalam dua urutan yaitu rumusan masalah umum dan rumusan khusus yang 

akan diteliti. 

3. Tujuan Penelitian, yaitu aspek yang akan diperoleh terkait dengan rumusan 

masalah. Pada bagian ini tujuan penelitian dijabarkan secara ringkas dan 

padat tentang apa yang akan diperoleh. Tujuan penelitian secara luas akan 

diuraikan ulang pada bab II yaitu mengaitkan tujuan penelitian yang akan 

diperoleh dan manfaat dari pencapaian tujuan penelitian tersebut. 

4. Manfaat penelitian, yaitu kemanfaatan yang akan diperolah terkait dengan 

tujuan yang akan ditemukan dalam penelitian 

5. Gambaran Umum Metodologi penelitian, yaitu gambaran umum metode 

yang akan digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Setiap tujuan yang 

akan diperoleh dijabarkan gambaran umum metode yang akan digunakan 

untuk mendapatkan data dari tujuan penelitian tersebut. 

6. Gambaran umum hasil Penelitian yang akan ditemukan, yaitu uraian singkat 

tentang hasil penelitian yang akan diperoleh dari tujuan penelitian yang 

telah dirumuskan. 

7. Implikasi umum terhadap hasil penelitian yang akan ditemukan. 

 

3.1.3. Kajian Pustaka (bab I) 

 Kajian pustaka diuraikan sebagai bab I. Kajian pustaka terkait dengan 

judul dan rumusan masalah yang akan diteliti. Kajian pustaka meliputi: 

1.1. Kajian limiah atau teori tentang variabel yang diteliti 

1.2. Kajian ilmiah atau teori hubungan atau kaitan antara variabel 
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1.3. Kajian ilmiah atau teori metodologi (metode ilmiah) yang digunakan untuk 

meneliti variabel atau aspek yang diteliti tersebut. 

 

3.1.4. Tujuan Penelitian dan Manfaat (bab II) 

 Tujuan yang telah dirumuskan secara singkat pada bagian pendahuluan, 

diuraikan ulang secara luas pada bab II, dan harus dikaitkan langsung dengan 

manfaat yang diperoleh jika tujuan penelitian tersebut tercapai. Manfaat penelitian 

setiap tujuan dijabarkan secara berpasangan sehingga jelas kemanfaatannya. 

Tujuan terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu aspek 

yang akan ditemukan secara umum dari kegiatan penelitian tersebut, sedangkan 

tujuan khusus yaitu aspek yang diperoleh/ditemukan setiap rumusan masalah. 

Selanjutnya, manfaat penelitian terdiri dari dua asepek yaitu manfaat dalam ilmu 

pengetahuan dan manfaat terapan dari hasil penelitian tersebut. Format ringkas 

adalah: 

2.1. Tujuan Umum 

2.2. Tujuan Khusus 

2.3. Manfaat terhadap Ilmu Pengetahuan 

2.4. Manfaat terhadap terapan keilmuan 

 

3.1.5. Metodologi Penelitian (bab III) 

 Metodologi penelitian yaitu pendekatan keilmuan terhadap metode yang 

dipilih. Pada bagian ini tidak dijelaskan secara rinci tentang pelaksanaan 

penelitian, akan tetapi hanya mengungkapkan teknik secara keilmuan. Format 

metodologi penelitian yaitu (1) metode penelitian (2) Jenis penelitian (3) bahan 

yang diteliti/populasi dan teknik penentuan sampel penelitian (4) variabel 

penelitian dan definisi (5) data dan sumber data penelitian (6) teknik 

pengumpulan data (7) Teknik Analisis Data (8) Rancangan Penelitian yang terdiri 

dari (a) rancangan pengumpulan Data (b) rancangan analisis data (c) gabungan 

rancangan tersebut (9) Waktu dan Tempat Pelaksanaan Penelitian 
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1. Metode Penelitian 

 Pada bagian ini diuraikan secara singkat jalannya penelitian secara narasi 

hingga menemukan kesimpulan. Pada bagian ini juga dapat dibuat skema umum 

jalannya penelitian hingga penarikan kesimpulan. 

 

2. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian dapat berupa penelitian kualitatif, kuantitatif atau 

gabungan keduanya atau penelitian pengembangan. Penelitian kualitatif 

merupakan penelitian survei non eksperimen dengan instrumen (alat pengumpulan 

data) oleh peneliti sendiri dengan cara mengamati langsung obyek. Penelitian 

kuantitatif merupakan penelitian dengan instrumen menggunakan alat berupa 

instrumen laboratorium atau kuesioner (angket yang diberikan skor). Penelitian 

gabungan kedua jenis penelitian tersebut dapat saja terjadi yaitu tergantung 

variabel atau rumusan masalah atau tujuan penelitian. Penelitian pengembangan 

juga dapat berupa kualitatif dan kuantitatif atau gabungan. Ciri-ciri penelitian 

pengembangan adalah pengkajian dua tahap yaitu pengkajian yang sedang terjadi 

saat ini dan pengkajian pengembangannya. Untuk level skripsi jarang dilakukan 

penelitian gabungan terlebih pengembangan. Pemilihan jenis penelitian tersebut 

tergantung pada teknik pengumpulan data. 

 

3. Bahan Yang Diteliti atau Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

 Bahan yang diteliti yaitu obyek penelitian yang homogen berdasarkan data 

yang diinginkan; sedangkan populasi jika data yang diperlukan dari obyek yang 

tidak homogen atau hoterogen. Contoh bahan yang diteliti jika data yang 

diperlukan adalah metabolit sekunder, aktivitas dari satu jenis tumbuhan sehingga 

menggunakan istilah bahan yang diteliti karena metabolisme tumbuhan tersebut 

adalah sama atau homogen sehingga data metabolit sekunder dan aktivitasnya 

juga akan sama. Selanjutnya penggunaan istilah populasi jika data yang 

diperlukan berasal dari obyek yang tidak homogen. Misalnya data presepsi dari 

manusia maka manusia dianggap tidak homogen karena presepsi akan berbeda 

antara satu dan lainnya. Namun demikian jika manusia sebagai obyek penelitian 
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dengan data yang diperlukan adalah farmakologi suatu bahan, maka manusia 

dianggap homogen karena metabolisme dalam tubuh manusia adalah sama. 

Dengan demikian jika obyek penelitian berupa populasi maka diperlukan teknik 

penentuan sampel, sedangkan jika obyek penelitian adalah homogen maka 

menggunakan istilah bahan yang diteliti dan tidak duperlukan teknik penentuan 

sampel tetapi hanyalah teknik pengambilan sampel. 

 

4. Variabel Penelitian dan Definisi 

Variabel penelitian adalah aspek yang menjadi perhatian peneliti yang mana 

aspek tersebut berperan sebagai peubah aspek yang lain baik itu secara kuantitatif 

atau kualitatif secara langsung atau tidak langsung. Variabel sebagai peubah 

langsung menggunakan teknik eksperimen atau non eksperimen dengan metode 

kuantitatif dengan sasaran pembahasan mengkaitkan antara variabel satu dan 

lainnya berdasarkan hasil eksperimen atau survei dengan metode kuantitatif. 

Selanjutnya, juga variabel beperan sebagai peubah secara tidak langsung, tetapi 

mengubah presepsi orang, mengubah nilai sesuatu hal. Misalnya metabolit 

sekunder dapat mengubah nilai suatu tumbuhan secara kualitatif yang 

mengandung metabolit sekunder tersebut. Contoh jika peneliti mengeksplorasi 

metabolit sekunder suatu tumbuhan dan hasilnya ditemukan adanya senyawa 

narkotik atau senyawa yang potensial sebagai bahan narkotik. Hasilnya akan 

memberikan penilaian terhadap tumbuhan tersebut sebagai akibat terbukti 

mengandung senyawa narkotik. Dengan demikian aspek yang akan diteliti adalah 

merupakan variabel penelitian. 

Selanjutnya, setiap variabel wajib didefinisikan yaitu mulai dari definisi 

konsepsional (definisi umum/menurut teori) dan definisi operasional (definisi 

khusus menurut penelitian tersebut). Perihal yang didefinisikan adalah variabel 

dan parameter setiap variabel. 

 

5. Data dan Sumber Data Penelitian 

Data penelitian terdiri dari dua kelompok yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah suatu data dari hasil eksperimen atau perlakuan 
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sedangkan data sekunder adalah data hasil survei atau eksplorasi yang mana data 

tersebut telah ada tetapi peneliti hanya mencari melalui survei atau analisis 

laboratorium. Identifikasi metabolit sekunder termasuk data sekunder karena 

metabolit sekunder tersebut telah ada dalam tumbuhan dan peneliti hanya 

melakukan survei atau eksplorasi dengan menggunakan teknik survei atau 

eksplorasi tertentu.  

Selanjutnya, sumber data adalah tempat dimana data tersebut diperoleh atau 

penyebab data ini ada. Misalnya responden, dokumen dan eksperimen. Responden 

jika berupa manusia dengan data yang diperlukan berupa presepsi/pendapat, atau 

perihal yang dialami seperti sakit, sehat, meninggal, dan lain-lain; sedangkan 

dokumen berupa sumber informasi dari catatan, rekaman/foto, yang memiliki 

informasi tertentu sebagai data penelitian. Selanjutnya eksperimen sebagai sumber 

data yaitu perlakuan yang direkayasa peneliti menghasilkan suatu informasi yang 

merupakan data dari suatu penelitian. 

 

6. Rancangan Penelitian 

 Rancangan dapat berupa desain perlakuan/rekayasa/percobaan yang akan 

menghasilkan data. Selain itu rancangan juga dapat berupa skema alur pelaksanan 

penelitian hingga mendapatkan informasi atau data penelitian. Rancangan terdiri 

dari rancangan penelitian untuk mendapatkan data dan rancangan analisis data 

sampai menghasilkan kesimpulan. Penelitian eksperimen menggunakan istilah 

rancangan penelitian dan non eksperimen menggunakan istilah skema penelitian. 

 

a. Rancangan Pengumpulan Data 

 Rancangan ini berupa desain/rekayasa perlakuan/percobaan hingga 

mendapatkan data. Jika peneltiannya bukan eksperimen maka mengunakan istilah 

skema/tahapan penelitian. 

 

b. Rancangan Analisis Data 

 Rancangan analisis data menggunakan istilah skema atau tahapan hingga 

menarik kesimpulan. 
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7. Teknik Pengambilan Data 

 Teknik pengambilan data yang dimaksud adalah nama teknik yang 

digunakan hingga langsung mendapatkan data tersebut, dan bukan sejumlah 

aktivitas yang dilakukan hingga mendapatkan data. Berdasarkan rancangan atau 

tahapan penelitian maka  pengambilan data diperlukan suatu teknik tertentu. 

Teknik yang dipilih dikaji secara ilmiah apakah teknik tersebut cocok untuk data 

yang diperlukan. Misalnya, teknik kuesioner, instrumen laboratorium. Data 

absorbansi senyawa menggunakan teknik analisis serapan elektromagnetik 

senyawa dengan menggunakan spektrometri atau lainnya sebagai alat. Tekniknya 

adalah analisis serapan molekul sedangkan spektrometri adalah alat pengambilan  

data. Teknik pengambilan data dengan pencatatan dari dokumen, potret, dan lain-

lain. Eksperimen kadang kala termasuk teknik pengumpulan data karena 

berdasarkan eksperimen tersebut langsung diperoleh data. Contoh uji toksisitas, 

maka hasil eksperimen merupakan data yaitu jumlah hewan coba yang mati dan 

tidak mati. Teknik pengumpulan data metabolit sekunder adalah reaksi kimia 

yaitu melakukan reaksi antara sampel dengan pereaksi langsung mendapatkan 

data yaitu ada atau tidak adanya metabolit tersebut. 

 

8. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data adalah cara yang digunakan untuk mengetahui 

informasi nyata dan bermakna dari data yang diperoleh sehingga ditemukan 

kesimpulan penelitian. Teknik yang biasa digunakan adalah analisis statistik, 

analisis deksriptif atau uraian kualititatif. Pada bagian ini hanya mengemukan 

secara umum tentang teknik yang digunakan, misalnya jenis statistik yang 

digunakan, disertai formula/rumus matematik yang langsung menghasilkan 

kesimpulan. 

 

9. Waktu dan Tempat Penelitian 

 Waktu penelitian yang dimaksudkan adalah alokasi waktu yang diperlukan 

melaksanakan peneltian hingga mendapatkan data. Setiap kegiatan diuraikan 

jadwal waktu pelaksanaannya, serta lama pelaksanannya.  
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 Selanjutnya, tempat penelitian meliputi lokasi responden berada, lokasi 

pengambilan sampel, lokasi eksperimen, analisis, hingga mendapatkan data akhir. 

Jika suatu penelitian ingin menyimpulkan keadaan dalam suatu lokasi, maka 

lokasi harus diuraikan sedemikian rupa karena lokasi tersebut mempengaruhi data 

yang diperlukan. Misalnya penelitian pengkajian terapi obat terhadap penyakit 

diabet di Rumah Sakit tertentu, maka rumah sakit tersebut diuraikan secara luas 

karena lokasi tersebut dapat mempengaruhi kualitas informasi atau kualitas suatu 

data. Demikian pula jika tempat penelitian berupa laboratorium maka peralatan 

yang digunakan harus diuraikan sedemikian rupa sehingga dapat menggambarkan 

kualitas data yang diperoleh, demikian pula instrumen angket. 

 

3.1.6. Bahan dan Peralatan Penelitian (Bab IV) 

 Bahan yang dimaksud adalah bahan yang digunakan untuk mendapatkan 

data penelitian dan bukan bahan yang diteliti. Selanjutnya yang dimaksud dengan 

peralatan penelitian yaitu alat yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian. 

Peralatan dan bahan yang digunakan diuraikan secara detail kegunaannya dalam 

pengumpulan data penelitian. Sistematik uraian bahan dan peralatan penelitian 

terdiri dari (1) bahan dan (2) peralatan penelitian.  

 

1. Bahan Penelitian 

 Bahan penelitian yang dimaksud adalah sejumlah bahan yang diperlukan 

dalam proses pengumpulan data. Bahan-bahan tersebut ditunjukkan dalam Tabel 

4.1 berikut ini. 

 

Tabel 4.1. Bahan yang diperlukan dalam pengumpulan data penelitian 

No Bahan Penelitian Wujud Bahan Kegunaan dalam 
Penelitian 

1 Metanol cair pelarut ekstraksi 
2 etanol  cair pelarut 
3 FeCl3 padat  reagen 
4 dst   
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2. Peralatan Penelitian 

 Peralatan penelitian yaitu alat yang digunakan untuk mendapatkan data 

penelitian. Sejumlah peralatan tersebut ditunjukkan pada Tabel 4.2. 

 

Tabel 4.2. Peralatan penelitian 

No Nama Alat Kegunaan dalam Penelitian 
1 gelas kimia penunjang sebagai wadah 
2 Timbangan alat penentuan kuantitatif berat bahan 
3 Spektrometer pengukuran absorbansi sampel 
4 dst..  

 

3.1.7. Prosedur Penelitian (bab V) 

 Prosedur penelitian adalah aktivitas fisik yang dilakukan peneliti hingga 

mendapatkan data setiap variabel atau tujuan penelitian, serta  aktivitas yang 

dilakukan peneliti hingga mendapatkan kesimpulan penelitian. Prosedur terdiri 

dari (1) prosedur pengumpulan data dan (2) prosedur analisis data. Selanjutnya 

setiap prosedur tersebut terdiri dari prosedur umum dan prosedur khusus. Dengan 

demikian sistematika sub judul yang dikaji adalah sebagai berikut: 

 

1. Fokus Penelitian.   

Fokus penelitian terdiri dari fokus umum dan fokus khusus. Fokus umum 

sama dengan tujuan umum penelitian akan tetapi menggunakan kata kerja yang 

mengambarkan pekerjaan penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, fokus 

khusus yaitu sama dengan tujuan khusus penelitian yang juga menggunakan kata 

kerja yang menggambarkan pekerjaan penelitian yang akan dilakukan. Dengan 

demikian secara sistematika fokus penelitian yaitu: 

a. Fokus Umum Penelitian, menggambarkan fokus yang akan dikerjakan 

peneliti untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan umum penelitian 

b. Fokus Khusus Penelitian, menggambarkan fokus yang akan dikerjakan 

peneliti untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan khusus penelitian 
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2. Prosedur Pengumpulan Data 

 Prosedur pengumpulan data yaitu uraian rangkaian aktivitas fisik peneliti 

hingga mendapatkan data penelitian. Aktivitas pengumpulan data terdiri dari 

prosedur umum dan prosedur khusus, yaitu: 

a. Prosedur Umum Pengumpulan Data Penelitian 

 Prosedur umum yaitu suatu aktivitas yang dilakukan peneliti dan hasilnya 

digunakan untuk pelaksanaan penelitian terhadap sejumlah fokus. Contoh 

pengambilan sampel, ekstraksi, pencatatan rekamedik, penyebaran kuesioner yaitu 

sesuai dengan topik/judul penelitian. Hasil dari aktivitas tersebut digunakan untuk 

pengumpulan data setiap fokus penelitian. Namun demikian jika suatu penelitian 

tidak memiliki prosedur umum maka cukup dengan istilah prosedur pengumpulan 

data dan diuraikan sesuai dengan perosedur tersebut hingga mendapatkan data. 

Contoh: 

Pengambilan Bahan Tumbuhan 
Uraikan aktivitas yang akan dilakukan hingga memperoleh tumbuhan sebagai 
bahan yang akan diteliti. 
 

Ekstraksi Sampel Uji 
Uraikan aktivitas ekstraksi yang akan dilakukan hingga mendapatkan ekstrak 
Fraksinasi Ekstrak 
Uraikan aktivitas fraksinasi yang akan dilakukan hingga mendapatkan ekstrak 
setiap fraksi. 
 

b. Prosedur Khusus Pengumpulan Data Penelitian 

Prosedur khusus yang dimaksud adalah suatu aktivitas peneliti untuk 

mendapatkan data setiap fokus penelitian/tujuan penelitian.  

 

Contoh: 
Identifikasi Metabolit Sekunder 
Uraikan aktivitas yang akan dilakukan hingga mendapatkan data tentang 
metabolit sekunder 
 
Uji Aktivitas Antibakteri 
Uraikan aktivitas yang akan dilakukan hingga mendapatkan data antibakteri 
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3. Prosedur Analisis Data 

Teknik analisis data dapat berupa analisis statistik dan analisis deskriptif. 

Setiap fokus khusus atau tujuan penelitian diuraikan prosedur analisis datanya 

hingga data tersebut menghasilkan informasi sebagai suatu kesimpulan. Pada 

prosedur analisis data pada umumnya tidak diperlukan prosedur umum, tetapi 

langsung pada sanalisis data setiap fokus khusus atau tujuan khusus penelitian. 

 

3.1.8. Hasil Penelitian Yang Diharapkan (Bab VI) 

 Pada bagian ini diuraikan hasil penelitian yang akan ditemukan. Penemuan 

hasil penelitian tersebut merupakan tujuan penelitian. Karena yang diuraikan 

secara luas tersebut adalah sama dengan tujuan penelitian. Namun demikian hasil 

tersebut dapat bersifat negatif dan positif. Jika tujuan penelitian bersifat positif, 

dan sebaliknya adalah negatif. 

a. Tujuan Penelitian pertama 

b. Tujuan Penelitian kedua 

c. Dan seterusnya 

 

Daftar Pustaka 

 Daftar pustaka yaitu referensi yang dikutip peneliti untuk mendukung 

keilmiaan variabel yang diteliti dan keilmiaan metode yang digunakan. Seluruh 

sumber pustaka yang dirujuk peneliti wajib dicantumkan dalam daftar pustaka. 

Sumber referensi meliputi buku teks, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah. Buku 

teks sedapat mungkin dihindari karena telah menjadi milik umum. Buku ajar, 

diktat, modul, penuntun praktikum, tidak boleh digunakan sebagai sumber 

referensi karena penulis hanya sebagai penyusun dan bukan penemu. 

 

3.2. Format Skripsi (Hasil Penelitian) 

 Sistematika skripsi II atau hasil penelitian yaitu (1) abstrak (2) ringkasan 

eksekutif (3) pendahuluan (4) kajian pustaka sebagai bab I (5) Tujuan dan 

Manfaat Penelitian sebagai bab II (6) metodologi penelitian sebagai bab III  (7) 

bahan dan peralatan penelitian sebagai bab IV (8) prosedur penelitian sebagai bab 
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V (9) hasil penelitian sebagai bab VI dan (10) kesimpulan dan saran sebagai bab 

VII serta (11) Implikasi hasil penelitian sebagai bab VIII (12) daftar pustaka dan 

lampiran-lampiran. 

 

3.2.1. Abstrak Hasil Penelitian 

 Abstrak penelitian memuat hasil penelitian yang ditemukan, metode yang 

digunakan untuk mendapatkan data penelitian tersebut yang meliputi gambaran 

pengumpulan data dan analisis data. Jika pengambilan data menggunakan 

instrumen seperti instrumen laboratorium dan instrumen survei seperti kuesioner. 

Abstrak ditulis dalam 1 spasi dan maksimal 1 halaman. 

 

3.2.2. Ringkasan Hasil Penelitian 

 Ringkasan hasil penelitian memuat tentang (1) pendahuluan (2) 

metodologi penelitian (3) hasil penelitian (4) kesimpulan dan saran (5) implikasi 

hasil penelitian. Ringkasan hasil penelitian maksimal 10 halaman dan ditulis 

dalam 1,5 spasi. 

 

3.2.3. Pendahuluan (Non Bab) 

Pendahuluan pada draf skripsi sedikit berbeda dengan pendahuluan pada 

proposal penelitian karena pendahuluan pada skripsi memberikan pernyataan telah 

dilaksanakan, sedangkan pada proposal penelitian memberikan pernyataan akan 

dilaksanakan penelitian. Selain itu, pada pendahuluan skrispi juga menguraikan 

secara umum hasil penelitian yang ditemukan, kesimpulan umum, dan prospek 

secara umum hasil penelitian yang ditemukan. Sistematika pendahuluan terdiri 

dari (1) latar belakang (2) rumusan masalah (3) tujuan umum penelitian (4) 

Manfaat umum penelitian (5) gambaran umum metode penelitian yang telah 

dilaksanakan (6) gambaran umum hasil dan kesimpulan penelitian (7) gambaran 

umum implikasi hasil penelitian. Uraian pendahuluan tidak menggunakan sub bab 

tetapi merupakan narasi secara umum yang mudah difahami akan pentingnya 

permasalahan yang diteliti. Pentingnya permasahalan digambarkan oleh tujuan 

dan manfaat hasil yang ditemukan. 
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1. Latar belakang, yaitu menguraikan alasan ilmiah sehingga penelitian tersebut 

penting dilaksanakan 

2. Rumusan masalah yang telah diteliti 

3. Tujuan penelitian yaitu menguraikan secara umum perihal yang telah 

diperoleh dalam kegiatan penelitian 

4. Gambaran umum manfaat tujuan penelitian yang dicapai 

5. Gambaran umum metode yang telah digunakan dalam penelitian tersebut 

6. Gamabaran umum hasil penelitian yang ditemukan dan menggambarkan 

kesimpulan dari hasil penelitian  

7. Gambaran Umum prospek hasil penelitian yang merupakan implikasi 

penelitian. 

 

3.2.4. Kajian Pustaka (bab I) 

Kajian pustaka secara umum sama dengan proposal, tetapi memungkinkan 

terdapat tambahan uraian yang mendukung pembahasan hasil penelitian. 

Sistematikanya adalah (1) Uraian umum variabel (aspek yang diteliti) (2) uraian 

hubungan atau kaitan antar variabel tersebut (3) uraian metode yang digunakan 

untuk mendapatkan data setiap variabel (4) uraian metode analisis data untuk 

menyimpulkan temuan penelitian. 

 

3.2.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian (bab II) 

 Tujuan penelitian yang diuraikan sama dengan pada pendahuluan namun 

diuraikan secara detail dan langsung dikaitkan dengan manfaat tujuan tersebut. 

Tujuan penelitian adalah perihal yang ditemukan atau diperoleh dalam suatu 

penelitian sedangkan manfaat adalah kegunaan setiap tujuan yang ditemukan. 

Tujuan sedapat mungkin diuraikan dalam dua kategori yaitu tujuan umum dan 

tujuan khusus, demikian pula manfaat penelitian yaitu manfaat umum dan 

manfaat khusus. Pada bab Pendahuluan yang diuraikan adalah tujuan umum dan 

manfaat umum, sedangkan pada bab II yang diuraikan adalah tujuan umum, 

tujuan khusus, manfaat umum dan manfaat khusus. Sistematikanya adalah: 
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 2.1. Tujuan Umum 

 2.2. Tujuan Khusus 

 2.3. Manfaat Umum 

 2.4. Manfaat Khusus 

 Manfaat terdiri dari manfaat terhadap ilmu pengetahuan (secara teori) dan 

manfaat terapan (aplikasi temuan). Manfaat umum dan manfaat khusus dapat saja 

disatukan dalam bentuk Manfaat Penelitian. 

 

3.2.6.  Metodologi Penelitian (bab III) 

Metodologi penelitian pada skripsi sama dengan proposal kecuali terjadi 

pergantian metode yang disebabkan oleh suatu hal. Metodologi penelitian hanya 

mengungkapkan teknik-teknik yang digunakan terutama proses pengumpulan data 

dan analisis data yang ilmiah. Sistematika metodologi penelitian yaitu: 

3.1. Metode penelitian 

3.2. Jenis penelitian  

3.3. Bahan yang diteliti atau Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

3.4. Variabel Penelitian dan Definisi 

3.5. data dan sumber data penelitian 

3.6. Rancangan Penelitian (jika eksperimen) Skema tahapan penelitian jika non   

eksperimen 

3.7. Teknik pengambilan data 

3.8. Teknik Analisis Data 

3.9. Waktu dan Tempat Penelitian. 

 

3.2.7. Bahan dan Peralatan Penelitian (bab IV) 

 Pada bagiang ini diuraikan bahan dan alat yang digunakan dalam proses 

pengumpulan data. Bahan dan alat yang digunakan diuraikan kegunaannya dalam 

penelitian ini. Uraian dapat dilakukan dalam bentuk Tabel. Sistematika bab IV 

adalah: 
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1. Bahan Penelitian 

 Bahan penelitian yang dimaksud adalah sejumlah bahan yang diperlukan 

dalam proses pengumpulan data. Bahan-bahan tersebut ditunjukkan dalam Tabel 

4.1 berikut ini. 

 

Tabel 4.1. Bahan yang diperlukan dalam pengumpulan data penelitian 

No Bahan Penelitian Wujud Bahan Kegunaan dalam 
Penelitian 

1 Metanol cair pelarut ekstraksi 
2 etanol  cair pelarut 
3 FeCl3 padat  reagen 
4 dst   

 

2. Peralatan Penelitian 

 Peralatan penelitian yaitu alat yang digunakan untuk mendapatkan data 

penelitian. Sejumlah peralatan tersebut ditunjukkan pada Tabel 4.2. 

 

Tabel 4.2. Peralatan penelitian 

No Nama Alat Kegunaan dalam Penelitian 
1 gelas kimia penunjang sebagai wadah 
2 Timbangan alat penentuan kuantitatif berat bahan 
3 Spektrometer pengukuran absorbansi sampel 
4 dst..  

 

3.2.8. Prosedur Penelitian (bab V) 

 Perbedaan antara prosedur penelitian pada proposal dan hasil penelitian 

yaitu pada proposal menyatakan yang akan dilakukan dan kuantitatif suatu hal 

kadang-kadang belum ditentukan akan tetapi masih diberikan simbol, misal x g 

dan bukan 10 g; sedangkan prosedur penelitian pada hasil penelitian menguraikan 

seluruh yang telah dilaksanakan hingga rincian waktu yang diperlukan dalam 

pelaksanaan penelitian tersebut, serta kuantitatif telah pasti dan bukan simbol. 

Dengan demikian prosedur penelitian pada proposal merupakan rencana yang 

akan dilakukan, sedangkan prosedur pada hasil penelitian adalah aktivitas 
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pelaksanaan pengumpulan data dan analisis data yang telah dilakukan. 

Sistematika prosedur penelitian yaitu: 

1. Fokus Penelitian yang terdiri dari fokus umum dan fokus khusus 

2. Prosedur pengumpulan data penelitian yang terdiri dari prosedur umum dan 

prosedur khusus 

3. Prosedur analisis data yang terdiri dari prosedur umum dan prosedur khusus.  

 

3.2.9. Hasil Penelitian dan Pembahasan (bab VI) 

 Hasil penelitian dan pembahasan adalah temuan penelitian berdasarkan 

tujuan penelitian, yang terdiri dari hasil penelitian secara umum yang merupakan 

jawaban tujuan umum penelitian dan hasil penelitian secara khusus yang 

merupakan jawaban tujuan khusus penelitian. Sistematikanya adalah (1) Uraian 

Umum Hasil Penelitian (2) Uraian Khusus Hasil Penelitian.  

 

1. Uraian Umum Hasil Penelitian 

Pada bagian ini diuraikan secara umum hasil-hasil penelitian keseluruhan 

yang ditemukan. Uraian tersebut disesuaikan dengan tujuan umum penelitian 

yang telah dirumuskan. Terkait dengan gambaran umum hasil penelitian 

dibuatkan kesimpulan dan saran umum terhadap kegiatan penelitian. Contoh 

Singkat berikut ini: 

Tujuan umum penelitian ini adalah menjadikan tumbuhan bawang dayak sebagai 
sumber bahan obat kanker sehingga tumbuhan tersebut menjadi tumbuhan 
komoditas yang terlindungi keberlanjutannya dan menjadi salah satu sumber 
pendapatan masyarakat. 
 
Contoh Uraian Umum Hasil Penelitian dari tujuan umum tersebut. 
Hasil penelitian ini telah menggambarkan potensi tumbuhan bawang dayak yaitu 
layak digunakan sebagai sumber bahan obat kanker yang sangat potensial 
berdasarkan hasil-hasil pengujian yang terkait dengan pengobatan kanker. 
Potensi tumbuhan berdasarkan daur hidup memenuhi syarat sebagai tumbuhan 
komoditas karena dapat dipanen dalam jangka pendek, sedangkan kelayakan 
ekonomi memenuhi syarat karena sebagai tumbuhan liar tidak memerlukan 
penanganan khusus untuk pengembangannya, sedangkan potensi sebagai obat 
kanker sangat diperlukan oleh masyarakat. Kelayakan bawang dayak sebagai 
sumber bahan obat kanker merupakan potensi baru sebagai sumber pendapatan 
masyarakat sekaligus tumbuhan tersebut akan terlindungi karena masyarakat 
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akan membudidayakannya. Dengan demikian tumbuhan bawang dayak 
berpotensi sebagai sumber bahan baku obat kanker serta memiliki prospek 
sebagai taman komuditas sebagai sumber pendapatan masyarakat. Karena itu 
diperlukan kajian penelitian lebih lanjut hingga terealisasi dan memperbaiki 
berbagai metode penelitian yang masih dianggap lemah atau hasilnya tidak 
sesuai dengan teori. 
 

2. Uraian Khusus Hasil Penelitian 

Uraian khusus hasil penelitian yaitu uraian hasil penelitian setiap tujuan 

khusus penelitian yang telah dirumuskan. Jika tujuan khusus penelitian terdiri dari 

10 tujuan, maka setiap tujuan khusus dibahas tersendiri. Sistematika pembahasan 

hasil penelitian dari tujuan khusus penelitian adalah (a) pendahuluan (b) gambaran 

umum pengambilan data penelitian (c) hasil penelitian yang ditemukan (d) proses 

analisis data penelitian (e) pembahasan hasil penelitian (f) kesimpulan hasil 

penelitian dan saran/rekomendasi setiap tujuan khusus. Sistematika tersebut 

diuraikan berikut ini: 

 

a. Pendahuluan Setiap Tujuan Khsusus 

Pada bagian ini menguraikan gambaran umum tujuan khsusus penelitian 

yang dikaji, gambaran umum manfaat tujuan khusus yang dikaji, dan akhirnya 

uraian fokus penelitian. Contoh Pendahuluan berikut: 

Permasalahan yang diteliti adalah variasi golongan metabolit sekunder yang 
terkandung dalam umbi bawang dayak yang diduga memiliki potensi sebagai 
antikanker. Tujuannya adalah memperoleh kepastian golongan metabolit 
sekunder yang diduga memiliki aktivitas antikanker tersebut, tetapi belum pada 
tingkat molekul atau jenis senyawa. Temuan kepastian golongan metabolit 
sekunder dalam umbi bawang dayak akan berguna sebagai acuan penelusuran 
lebih lanjut tentang jenis molekul atau senyawa yang berperan sebagai 
antikanker tersebut. Dengan demikian fokus penelitian adalah mengidentifikasi 
seluruh golongan metabolit sekunder dalam setiap ekstrak kasar dan ekstrak 
fraksi umbi bawang dayak. 
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b. Gambaran Umum Pengumpulan Data setiap tujuan khsusus.  

Pada bagian ini mengura khsusus  atau fokus khusus penelitian tersebut.  

Contoh. 

Metode atau teknik pengambilan data yang dilakukan untuk mendapatkan data 
golongan metabolit sekunder dalam umbi bawang dayak yaitu metode kimia 
dengan menggunakan pereaksi khas untuk setiap golongan metabolit sekunder. 
Pereaksi tersebut akan bereaksi dengan kerangka inti golongan metabolit 
sekunder tertentu dan akan memberikan sifat fisika yang khas yaitu warna, bau 
atau yang lain. 
 
 
c. Hasil Penelitian setiap tujuan khusus 

Pada bagian ini disajikan dalam Tabel tentang hasil penelitian berdasarkan 

metode pengmbilan data yang telah diuraikan atau dilakukan. Contoh 

Tabel 5.1. Kandungan golongan metabolit sekunder dalam umbi bawang dayak 

No Golongan MS Profil Kandungan MS setiap ekstrak 
kasar metanol etanol n-butanol etilasetat n-heksana 

1 mono terpen ++ - - - + + 
2 diterpen ++ - - - + - 
3 triterpen ++ - - - + ++ 
4 tanin +++ ++ ++ ++ + - 
5 alkaloid - - - - + - 
6 steroid ++ - - - + ++ 
7 flavanoid ++ - - + + - 
8 polifenol ++ ++ ++ + - - 
9 saponin ++++ ++ ++ ++ + + 
10 dst..       

Keterangan: 
+  = terdeteksi tetapi minor 
++ = dominan 
++ = sangat dominan 
-    = tidak terdeteksi 

 

d. Proses Analisis Data setiap tujuan khsusus 

 Pada bagian ini menguraikan proses analisis data yang telah disajikan pada 

hasil penelitian. Jika menggunakan analisis statisik uraikan proses analisisnya 

hingga menghasilkan kesimpulan analisis statisik tersebut. Namun jika 

menggunakan analisis deskriptif cukup menguraikan teknik dalam menguraikan 

data yang telah ditemukan. Contoh: 
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Data dalam Tabel 5.1 dianalisis dengan teknik deskriptif yaitu menguraikan 

tentang kelayakan secara teori tentang golongan metabolit sekunder yang 

teridentifikasi dan tidak teridentifikasi. 

 

e. Pembahasan Hasil Penelitian setiap tujuan khsusus 

Pembahasan yaitu uraian tentang perihal yang ditemukan meliputi fakta 

penelitian, kelayakan secara teori/pembenaran temuan secara teori jika sesuai 

teori, alasan ilmiah ketidak cocokan temuan dengan teori (jika terjadi). Karena itu 

pada bagian ini harus melibatkan referensi yang mendukung hasil penelitian. 

Akhirnya dibuat suatu kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan hasil penelitian 

dan bukan berdasarkan hasil penelitian. Jika penelitiannya mengenai metabolit 

sekunder harus dibahas setiap golongan metabolit sekunder dan setiap fraksi, 

apakah temuan tersebut sesuai atau tidak sesuai teori. Jika tidak sesuai teori 

uraikan kemungkinan kelemahan metode yang digunakan sehingga temuannya 

tidak sesuai teori dan akhirnya kesimpulan menjadi tidak salah tetapi harus 

mengakui kelemahan penelitian. Kelemahan penelitian tersebut dapat diuraikan 

sebagai saran atau rekomendasi penelitian. 

Contoh yang tidak sesuai teori yaitu adanya saponin dalam fraksi n-heksan. 
Fraksi n-heksana adalah fraksi polaritas rendah bahkan dapat disebut non polar, 
sedangkan saponin adalah senyawa sangat polar karena mengandung gugus gula 
yang terikat pada aglikon. Saponin ditemukan pada fraksi n-heksana diduga telah 
terjadi fraksinasi yang tidak sempurna yaitu pada fraksi n-heksana masih 
terdapat pelarut polar seperti air sehingga metabolit polar terikut dalam frkasi n-
heksana. 
 
Kesimpulan yang menyatakan bahwa pada fraksi n-heksana mengandung saponin 

adalah salah dan tidak dibenarkan menarik kesimpulan seperti hal tersebut, karena 

itu dipastikan salah. Jika kesalahan masih merupakan dugaan maka gunakan kata 

kemungkinan. 

 

f. Kesimpulan dan Saran Penelitian setiap tujuan khusus 

Setiap tujuan khusus penelitian menghasilkan minimal satu kesimpulan 

dan kesimpulan tersebut langsung dinyatakan dalam bagian ini. Kesimpulan 

dibuat berdasarkan hasil pembahasan dan bukan berdasarkan hasil penelitian. 
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Setiap kesimpulan yang ditetapkan akan memiliki kekuatan dan kelemahan dan 

berdasarkan kekuatan dan kelemahan tersebut dapat dirumuskan suatu saran atau 

rekomendasi yang terkait dengan tujuan khusus tersebut. Contoh berdasarkan 

kasus tersebut.  

Saponin yang ditemukan pada fraksi n-heksana merupakan kelemahan teknik 
fraksinasi yang dilakukan, meskipun telah dilakukan kehati-hatian pelaksanaan 
fraksinasi. Oleh karena diperlukan suatu kehati-hatian dan ketrampilan tinggi 
dalam pelaksanaan fraksinasi dengan teknik cair-cair, atau sebaiknya 
menggunakan teknik fraksinasi lainnya seperti teknik padat cair menggunakan 
kolom kromatografi vakum. 
 
 
3.2.10. Kesimpulan dan Saran Penelitian (bab VII) 

Pada bagian ini dirumuskan secara singkat kesimpulan penelitian 

berdasarkan kesimpulan yang diuraikan pada bab sebelumnya (hasil penelitian 

dan pembahasan). Kesimpulan terdiri dari kesimpulan umum dan kesimpulan 

khusus. Kesimpulan umum terkait dengan tujuan umum yang telah dibahas dalam 

hasil dan pembahasan penelitian secara umum. Selanjutnya, kesimpulan khusus 

yaitu kesimpulan setiap tujuan khusus penelitian. 

Selanjutnya, saran penelitian juga bersumber dari kesimpulan umum dan 

kesimpulan khusus yang juga telah diuraikan pada pembahasan hasil penelitian. 

Sistematika pembhahasannya adalah: 

1. Kesimpulan 

a. Kesimpulan Umum (sesuai tujuan umum) 

b. Kesimpulan Khusus (sesuai tujuan khusus) 

 

2. Saran Penelitian 

 Saran penelitian berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh 

 

3.2.11. Implikasi Hasil Penelitian (bab VIII) 

Implikasi hasil penelitian adalah kemungkinan kejadian dari akibat hasil 

penelitian tersebut. Kejadian tersebut dapat  berbentuk prospek pemanfaatan dan 

juga prospek bahaya perihal yang diteliti. 
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Jika penelitian yang obyeknya adalah bahan untuk bahan farmasi.   

Kajian Potensi Umbi Bawang Dayak Sebagai Bahan Obat Kista 

Prospek yang dikaji adalah: 

1. Prospek Bawang Dayak Sebagai Obat Kista 
Aspek yang diuraikan adalah kemanjurannya sebagai obat kista, efek 

sampingnya yang relatif kecil bahkan tidak ada, ketersediaannya banyak, dan 
kemudahan penggunaan sangat sederhana. 
 
2. Prospek Bawang Dayak Sebagai Tanaman Komoditas 
Aspek yang diuraikan adalah kemudahan budidaya, daur hidup pendek sehingga 
cepat panen. 
 
3. Prospek Bawang Dayak Sebagai Sumber Pendapatan Masyarakat 
Aspek yang diuraikan adalah bawang dayak menjadi bernilai ekonomi yang 
dapat dilakukan dalam bentuk umbi segar, simpilisia, hingga dalam bentuk 
sediaan dengan formula sederhana. Sumber pendapatan bisa bentuk perkebunan, 
produk simpilisia dan sediaan farmasi. 
 
Jika penelitiannya adalah Efektivitas Pelayanan Farmasi pada Klien 
 

Kajian Efektivitas Terapi Obat pada Pasien DM di Rumah Sakit XX 
 

Prospek hasil penelitian yang dikaji adalah: 
 

1. Keuntungan Terapi Obat yan efektif pada Pasien DM 
2. Bahaya Kesalahan Terapi Obat pada pasien DM 
3. Pengkajian perbaikan efektivitas terapi obat pada pasien DM 
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BAB IV 

TEKNIK PENULISAN 

4.1. Uraian Umum 

1. Halaman sampul/judul menggunakan huruf Time Roman atau Arial 

2. Seluruh isi skripsi menggunakan time roman dengan ukuran 12 kecuali 

halaman sampul atau judul 

3. Menggunakan bahasa Indonesia  

4. Abstrak menggunakan bahasa Inggeris yang dicetak miring dengan spasi 1 

atau 1,15 dan bahasa Indonesia cetak biasa dan 1 atau 1,15 spasi 

5. Penggunaan istilah dan unsur serapan yang belum tercantum dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesi (KBBI) dicetak miring 

6. Penulisan teks skripsi menggunakan spasi 1,5 

7. Bab utama dengan sub bab atau paragraf pertama berjarak 2 spasi 

8. Jarak paragraf akhir dengan setiap sub judul 2 spasi 

9. Jarak sub judul dengan paragraf pertama 1,8 sampai 2 spasi 

10. Judul tabel 1 sampai 1,15 spasi 

11. Judul gambar 1 sampai 1,15 spasi 

12. Judul skripsi menggunakan huruf kapital termasuk nama latin 

13. Bab utama menggunakan huruf kapital, sedangkan sub bab menggunakan 

huruf kecil kecuali huruf awal dalam setiap kata 

14. Ukuran teks/kertas yaitu atas/top  4 cm; kiri/left  4 cm; kanan/right 3 cm; 

bawah/bottom 3 cm. 

15. Kertas HVS A4, 80 g (skripsi) sedangkan untuk draf A4 dengan berat bebas 

16. Gambar berwarna, dicetak berwarna 

 

4.2. Teknik Penulisan 

4.2.1. Sampul Utama 

1. Judul penelitian menggunakan font 18 dengan huruf kapital 

2. Identitas skripsi I yaitu kata Proposal Penelitian Skripsi menggunakan font 16 

dan huruf kapital 

3. Identitas skripsi II yaitu kata skripsi menggunakan font 18 huruf kapital 
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4. Identitas penulis/mahasiswa menggunakan font 12 huruf kapital 

5. Kata Fakultas Farmasi, Universitas Mulawarman, Samarinda dan tahun 

menggunakan font 16 dengan huruf kapital 

 

4.2.2. Sampul Pembantu 

 Sama seperti halnya sampul utama kecuali: 

1. Nama penulis menggunakan font 14 bukan furuf kapital dan diikuti NIM 

pada bagian bawah nama.    

2. Identitas institusi ditambah dengan kalimat Program Studi Sarjana Farmasi 

font 16, jarak 1 spasi antara kata/kalimat.  

 

4.2.3. Penulisan Tabel dan Gambar 

 Kata tabel dan gambar menggunakan huruf besar untuk huruf T dalam 

kata Tabel dan huruf G dalam kata Gambar meskipun terletak di tengah kalimat. 

Selanjutnya penomoran Tabel dan Gambar mengikuti bab dimana Tabel dan 

Gambar itu berada. Penulisan tabel dan gambar tersebut menggunakan 1 sapsi. 

Contoh penulisan. 

Tabel 3.2. Potensi antioksidan beberapa tanaman obat di Indonesia berdasarkan 
hasil skrining dengan reagen DPPH 

No Tanaman Obat Nilai IC50 
1   
2   

 
Angka 3 menggambarkan tabel tersebut berada dalam bab 3 dan huruf 2 

menggamar tabel kedua dalam bab 3 

Gambar 3.2. Tumbuhan bawang dayak 
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Angka 3 menggambarkan gambar tersebut berada dalam bab 3 dan angka 2 

merupakan gambar yang kedua yang ada dalam bab 3. 

 

4.2.4. Penomoran Judul dan Sub Judul dalam Naskah 

 Judul dan sub judul yang dimaksudkan adalah judul dan sub judul dalam 

teks dan bukan pada sampul. Penulisannya adalah: 

BAB I 

1.1. 

1.1.1. 

1. 

a.  

1) 

a) 

(1) 

(a) 

 

4.2.5. Penulisan Nama Penulis Referensi dalam Naskah 

 Jika menggunakan sumber dalam menyatakan atau menjelaskan suatu hal, 

dalam bentuk narasi maka penulis sebagai sumber tersebut wajib dicantumkan 

nama dan tahun terbit buku sumber. Jika penulis terdiari 2 orang maka keduanya 

dituliskan dengan menggunakan kata dan. Contoh:  

 

Budi dan Gunawan (2014) menjelaskan bahwa pelayanan farmasi sebagai bagian 
dari pelayanan kesehatan di Indonesia belum sepenuhnya diakui tenaga kesehatan 
lainnya atau. 
 
Pelayanan farmasi sebagai bagian dari pelayanan kesehatan di Indonesia belum 
sepenuhnya diakui oleh tenaga kesehatan lainnya (Budi dan Gunawan, 2014). 
 
Jika penulis lebih dari 2 orang maka menggunakan istilah et al., (dicetak miring) 
atau dkk. Contoh. 
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Budi dkk. (2014) menjelaskan bahwa pelayanan farmasi sebagai bagian dari 
pelayanan kesehatan di Indonesia belum sepenuhnya diakui oleh tenaga kesehatan 
lainnya atau. 
 
Pelayanan farmasi sebagai bagian dari pelayanan kesehatan di Indonesia belum 
sepenuhnya diakui oleh tenaga kesehatan lainnya (Budi et al.,  2014). 
 
4.2.6. Penulisan Daftar Pustaka 

 Penulisan daftar pustaka menggunakan abjad untuk setiap nama. Khusus 

penulis yang memiliki nama keluarga (marga) maka hanya nama marga yang 

ditulis, sedangkan nama sesunguhnya disingkat. Jika penulis memiliki lebih dari 

satu kata tetapi bukan merupakan marga, maka penulisannya bebas memilih kata 

akhir atau kata awal dari nama itu, dan kata lainnya dsingkat. Gelar akademik 

tidak digunakan dalam penulisan referensi, sedangkan gelar budaya yang biasa 

disebut bangsawan atau sejenisnya dianggap sebagai nama dan bukan marga. 

 

Contoh: 

Judul Referensi: 

HUTAN ADALAH SUMBER BAHAN FARMASI POTENSIAL 

 

Oleh 

Laode Rijai, Arsyik Ibrahim, Hadi Kuncoro 

 

Rijai, L., Ibrahim, A. dan Kuncoro, H., 2015, Hutan adalah Sumber Bahan 
Farmasi Potensial. Farmasi Unmul Press. Samarinda. 

 
atau 

 

Laode, R., Arsyik, A. dan Hadi, K., 2015, Hutan adalah Sumber Bahan Farmasi 
Potensial. Farmasi Unmul Press. Samarinda. 
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Judul buku dan penerbit dicetak miring. Jika dalam judul buku terdapat nama 

ilmiah tumbuhan atau hayati lainnya yang lazim dicetak miring, kama terhadap 

nama tersebut digaris bawahi, contoh (Artemia salina) 

 Buku ajar, diktat, penuntun praktikum tidak dapat dijadikan referensi 

karena mereka bukan penemu melainkan hanya penyusun tulisan, dan pada 

umumnya seluruh isi tulisan tersebut telah menjadi milik umum. Misalnya rumus 

stattistik, rumus kimia yang bukan dari majalah ilmiah, merupakan milik umum. 

Khusus diktat dan penuntun praktikum tidak dibenarkan untuk menjadi referensi, 

sedangkan lainnya dapat dijadikan dengan cara penulisan dalam referensi maupun 

pustaka dituliskan kata dalam. Jika pernyataan dalam buku sumber tersebut 

dijadikan referensi maka dituliskan dalam Budi (2014) artinya pernyataan tersebut 

diambil dalam buku budi, tetapi pernyataan tersebut bukan pernyataan Budi. 

 

Contoh: DPPH merupaka senyawa radikal yang cukup stabil sehingga dapat 
digunakan sebagai reagen uji antioksidan suatu bahan, dalam Rijai (2014).  
 
Makna uraian tersebut adalah bahwa informasi sumber utama bukan dari Rijai 

tetapi hanya tercantum dalam buku yang ditulisnya. Namun jika ditulis dalam 

daftar pustaka, tetap seperti biasa. 
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BAB V 

BIMBINGAN DAN ADMINISTRASI SKRIPSI 

 Skripsi yang dimaksud Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman adalah 

tugas akhir mahasiswa Program Studi Sarjana Farmasi yang wajib dibuat oleh 

mahasiswa seperti halnya matakuliah. Pembuatan skripsi dibimbing oleh staf 

pengajar sesuai dengan prosedur. Pembelajaran skripsi yang wajib mendapatkan 

bimbingan (1) penyusunan proposal (2) pelaksanaan penelitian (3) penyusunan 

laporan hasil penelitian (4) pembuatan makalah atau artikel ilmiah (5) pembuatan 

poster. 

 

5.1. Prosedur Bimbingan Skripsi 

5.1.1. Bimbingan Skripsi I 

 Prosedur bimbingan terhadap skripsi I adalah: 

1. Konsultasi langsung dengan pembimbing untuk mendapatkan arahan rencana 

judul atau topik yang akan dibuat 

2. Konsultasi dilaksanakan melalui sidang internal pertama komisi pembimbing 

dan mahasiswa, untuk menyamakan presepsi tentang judul atau topik 

penelitian yang dibuat, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian pustaka/teori dan metode yang akan digunakan. Sidang 

internal pertama dilakukan satu kali. 

3. Konsultasi melalui sidang internal kedua tentang uji kemampuan dasar 

mahasiswa terhadap teori keilmuan atau kajian pustaka yang akan diteliti 

mahasiswa. Sidang internal kedua dilaksanakan maksimal 2 kali 

4. Bimbingan penyusunan draf proposal penelitian dilakukan secara langsung 

atau mahasiswa mengirim draf proposal kepada dosen pembimbing melalui 

surat elektronik atau email. 

5. Dosen pembimbing wajib menerima proses pembimbingan melalui email 

untuk menghemat penggunaan kertas, dan segera memeriksa draf tersebut dan 

dikembalikan kepada mahasiswa melalui email 

6. Bimbingan melalui sidang internal ketiga tentang draf proposal penelitian 

yang dapat dilaksanakan maksimal 2 kali. 
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7. Pembimbingan pembuatan bahan seminar yang meliputi (a) bahan presentase 

dan (b) ringkasan rencana penelitian yang dapat dilaksanakan melaui email 

atau secara langsung. 

8. Pengesahan draf proposal skripsi yang siap untuk diseminarkan 

9. Pelaksanaan seminar proposal penelitiaan skripsi secara terjadwal atau setiap 

10 – 20 orang mahasiswa yang siap seminar. 

10. Proposal penelitian skripsi yang telah diseminarkan dan disempurnakan 

berdasarkan saran dari pembahas atas persetujuan komisi pembimbing, wajib 

dijilid dengan warna cover hijau minimal 3 eksampler yaitu untuk mahasiswa 

dan bagian akademik sebagai persayaratan penerbitan nilai Skripsi I serta 

untuk laboratorium atau lokasi penelitian  

11. Proposal penelitian skripsi yang telah disahkan komisi pembimbing dan wakil 

dekan I, wajib diberikan kepada komisi pembimbing dalam bentuk soft copy 

pdf  yang diserahkan langsung atau dikirim melalui email. 

12. Mahasiswa dinyatakan lulus skripsi I setelah seluruh proses tersebut 

dilaksanakan. 

 

5.1.2. Bimbingan Skripsi II 

 Proses bimbingan skripsi II yaitu: 

1. Bimbingan melalui sidang internal pertama komisi pembimbing untuk skripsi 

II tentang Prosedur Penelitian yang akan dilakukan mahasiswa. Sidang 

internal ini dilakukan maksimal 2 kali 

2. Pemantauan pelaksanaan penelitian mahasiswa yang dilakukan pembimbing 

pendamping dan penanggung jawab penelitian keilmuan pada Laboratorium 

Penelitian dan Pengembangan Kefarmasian FARMAKA TROPIS 

3. Sidang internal kedua, komisi pembimbing tentang kemajuan pelaksanaan 

penelitian, yang dijadwalkan komisi pembimbing paling lambat satu bulan 

setelah sidang prosedur penelitian. 

4. Pemantauan pelaksanaan lanjutan penelitian oleh pembimbing pendamping 

dan penanggung jawab peneliti keilmuan pada Laboratorium Penelitian dan 

Pengembangan Kefarmasian FARMAKA TROPIS 
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5. Sidang internal ketiga tentang kelayakan data yang diperoleh mahasiswa 

6. Bimbingan penyusunan draf hasil penelitian secara langsung atau melalui 

email 

7. Sidang internal keempat tentang latihan persiapan kolokium, jika komisi 

pembimbing memandang perlu perihal tersebut. 

8. Pelaksanaan kolokium secara terjadwal atau setiap 5 – 10 orang atau setiap 

mahasiswa. 

9. Bimbingan langsung perbaikan naskah skripsi setelah pelaksanaan kolokium 

10. Pengesahan naskah skripsi oleh komisi pembimbing dan dekan fakultas 

11. Bimbingan langsung penyusunan Artikel Ilmiah dari hasil penelitian 

12. Bimbingan langsung pembuatan poster dari artikel ilmiah 

13. Sidang internal komisi pembimbing berupa latihan seminar artikel ilmiah 

14. Pelaksanaan Seminar Ilmiah Fakultas dengan pemakalah oral dan poster 

mahasiswa. Seminar ini dilaksanakan oleh Fakultas Farmasi secara serentak. 

Seminar ini disusahakan dilaksanakan dalam suatu Seminar Nasional atau 

lokal oleh Fakultas Farmasi dengan menghadirkan pembicara tamu atau kunci 

dari luar Universitas Mulawarman serta memberikan kesempatan pemakalah 

oral dari luar fakultas farmasi yang relevan keilmuannya. Selain itu, 

mahasiswa diberikan kesempatan melaksanakan seminar ilmiah di luar 

Fakultas Farmasi dengan status acara Seminar Nasional atau Seminar Lokal 

dengan bukti undangan dari panitia penylenggara seminar. Seminar ilmiah 

yang dilaksanakan di luar Fakultas Farmasi dianggap sama dengan 

melaksanakan seminar dalam fakultas farmasi. 

15. Mahasiswa dinyatakan lulus skripsi II setelah seluruh proses tersebut 

dilaksakanakan. 

 

5.1.3. Bimbingan Skripsi III. 

 Pembeljaran skripsi III meliputi (1) Uji Komperehensif Kompetensi 

Sarjana farmasi (2) workshop interpreneureship kefarmasian (3) Ujian Naskah 

Skripsi dan (3) Ujian Sarjana Farmasi. Pelaksanaan ujian tersebut tidak lagi 
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terdapat pembimbingan kecuali mahasiswa memerlukan dapat berkonsultasi 

langsung dengan komisi pembimbing skripsi. 

 

5.2. Persyaratan Administrasi Skripsi  

 Proses pembelajaran skripsi  yang memerlukan persyaratan administrasi 

adalah (1) sidang internal komisi pembimbing (2) seminar proposal penelitian (3) 

pelaksanaan penelitian (4) kolokium hasil penelitian (5) seminar artikel ilmiah 

hasil penelitian (6) ujian komperehensif kompetensi sarjana farmasi (7) ujian 

naskah skripsi dan (8) ujian sarjana farmasi. 

 

5.2.1. Sidang Internal Komisi Pembimbing (SIKP) 

 Sidang internal komisi pembimbing merupakan metode pembelajaran 

skripsi yang dilakukan mulai dari skripsi I sampai dengan skripsi II. Persyaratan 

administrasi setiap pelaksanaan SIKP adalah sama yaitu: 

1. Permohonan sidang internal komisi pembimbing (SIKP) dengan cara mengisi 

formulir yang telah disediakan bagian akademik 

2. Surat Kesediaan Waktu dari Komisi pembimbing untuk melaksanakan SIKP 

dengan cara mengisi form yang telah disediakan bagian akademik 

3. Bahan Sidang Internal Komisi Pembimbing sebanyak 2 rangkap, dijilid dengan 

cover warna hijau dan tidak perlu ada persetujuan komisi pembimbing 

Undangan sidang internal komisi pembimbing ditanda tangani oleh Ketua 

Program Studi Sarjana Farmasi atau Sekretaris Program Studi atas nama Ketua 

program Studi sarjana farmasi. Jika ketua dan sekretaris Program Studi tidak 

sedang berada ditempat, undangan dapat ditanda tangani oleh wakil dekan I atau 

dekan fakultas. 

 

5.2.2. Administrasi Seminar Proposal Penelitian Skripsi 

 Seminar proposal penelitian skripsi merupakan bagian dari pembelajaran 

skripsi I yang dilaksanakan secara terjadwal. Persyaratan pelaksanaan seminar 

proposal penelitian skripsi adalah: 
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1. Mendaftarkan diri pada buku pendaftaran yang disediakan bagian akademik 

2. Permohonan Seminar Proposal, disetujui komisi pembimbing dan diketahui 

Ketua atau Sekretaris Program Studi Sarjana Farmasi. 

3. Foto copy Kartu Rencana Studi semester berjalan 

4. Bukti mengikuti seminar proposal penelitian terhadap 20 orang mahasiswa 

sebagai pembawa seminar.  

5. Draf proposal penelitian skripsi yang disetujui komisi pembimbing, dijilid 5 

rangkap dengan cover warna hijau 

6. Ringkasan Rencana Penelitian yang disetujui komisi pembimbing, sebanyak 

1 rangkap (maksimal 2 halaman). Ringkasan Rencana Penelitian diperbanyak 

oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai jumlah peserta seminar atau sesuai 

kemampuan mahasiswa tersebut pada saat acara seminar. 

Undangan seminar proposal penelitian ditanda tangani wakil dekan I atas 

nama dekan. Jika wakil dekan I berhalangan atau hal lain, ditanda tangani oleh 

dekan atau Ketua Program Studi Sarjana Farmasi atas nama dekan. 

 

6.2.3. Administrasi Pelaksanaan Penelitian 

Administrasi pelaksanaan penelitian yaitu berkas yang wajib dimiliki 

untuk dapat melaksanakan penelitian pada laboratorium atau lokasi di lapangan. 

Jika penelitian merupakan penelitian laboratorium, wajib mendapatkan ijin dari 

Kepala Laboratorium Penelitian dan Pengembangan Kefarmasian FARMAKA 

TROPIS. Selanjutnya, jika penelitian dilakukan pada lokasi atau  merupakan 

penelitian survei maka wajib mendapatkan ijin dari pimpinan lokasi tersebut. 

Persyaratan yang harus disiapkan mahasiswa adalah: 

Jika penelitian laboratorium: 

1. Permohonan ijin penelitian ditujukan kepada Kepala Laboratorium Penelitian 

dan Pengembangan Kefarmasian FARMAKA TROPIS, yang disetujui oleh 

komisi pembimbing 

2. Naskah prosedur penelitian yang disetujui Komisi Pembimbing sebanyak 1 

rangkap, dijilid dengan cover warna hijau 
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3. Mengisi berbagai pernyataan yang disediakan laboratorium, termasuk rincian 

jadwal pelaksanaan penelitian 

Jika penelitian merupakan survei pada suatu lokasi, maka permohonan ijin 

penelitian diajukan oleh dekan Fakultas Farmasi kepada pimpinan lokasi riset. 

 

5.2.4. Administrasi Kolokium Skripsi II 

 Kolokium adalah pembahasan hasil penelitian skripsi (skripsi II) oleh 

komisi pembimbing dan tiga orang pembahas dari luar komisi pembimbing. 

Persyaratan administrasi kolokium adalah: 

1. Permohonan kolokium yang disetujui komisi pembimbing  

2. Draf hasil penelitian (skripsi II) yang disetujui komisi pembimbing, sebanyak 

5 rangkap, dijilid dengan warna cover kuning gading 

3. Foto copy Kartu Rencana Studi semester berjalan. 

4. Surat Kesediaan Waktu, komisi pembimbing dan pembahas dari luar komisi 

pembimbing jika kolokium dilaksanakan tidak terjadwal; sedangkan jika 

terjadwal maka persyaratan poin 4 diabaikan 

Undangan kolokium hasil penelitian ditanda tangani wakil dekan I atas 

nama dekan. Jika wakil dekan I berhalangan atau hal lain, ditanda tangani oleh 

dekan atau Ketua Program Studi Sarjana Farmasi atas nama dekan. 

 

5.2.5. Administrasi Seminar Artikel Ilmiah Mahasiswa 

 Pelaksanaan seminar ilmiah ada tiga kemungkinan yaitu (1) dilaksanakan 

oleh Fakultas Farmasi secara khusus untuk seminar tersebut (2) dilaksanakan oleh 

fakultas farmasi dirangkaikan dengan Seminar Nasional atau Seminar Lokal (3) 

mahasiswa mengikuti seminar ilmiah di luar Fakultas Farmasi UNMUL dengan 

status seminar tersebut adalah Seminar Nasional atau Seminar Lokal. Persyaratan 

administrasi kegiatan seminar artikel ilmiah adalah: 
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1. Adminsitrasi Seminar Artikel Ilmiah pada Fakultas Farmasi 

 Persyaratannya adalah: 

a. Mendaftar pada buku/formulir pendaftaran yang telah sediakan  

b. Permohonan Seminar Artikel Ilmiah yang disetujui komisi pembimbing. 

c. Draf artikel ilmiah dalam bentuk soft copy dan hard copy 

d. Poster ilmiah tanpa persetujuan dosen pembimbing 

e. Membayar biaya konsumsi yang akan ditentukan kemudian 

f. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar untuk sertifikat 

Undangan seminar artikel ilmiah jika dilaksanakan oleh fakultas ditanda 

tangani oleh Ketua Panitia Seminar, sedangkan Sertifikat ditanda tangani oleh 

dekan dan Ketua Panitia penyelenggara. 

 

2. Administrasi Seminar Artikel Ilmiah di Luar Fakultas Farmasi 

 Persyaratan Seminar Artikel Ilmiah yang dilaksanakan di luar Fakultas 

Farmasi adalah persyaratan untuk pengakuan dosen pembimbing bahwa yang 

bersangkutan dinyatakan lulus skripsi II. Sertifikat tersebut dapat menjadi 

lampiran ijazah sesuai dengan permendikbud. Persyaratan yang dimaksud dalah: 

a. Bukti undangan dari panitia penyelenggara bahwa yang bersangkutan 

diterima sebagai pemakalah oral  

b. Copy sertifikat sebagai pemakalah oral  

c. Makalah dan poster yang telah diseminarkan. 

 

5.2.6. Uji Komperehensif Kompetenesi Sarjana Farmasi (UK2SF) 

 Persyaratan administrasi pelaksanakan UK2SF adalah: 

1. Mendaftarkan pada buku pendaftaran yang telah disediakan bagian akademik 

2. Mahasiswa telah atau sedang menempuh semester VII 

3. Surat Keterangan Persetujuan Dosen Penasihat Akademik 

 

 

 

 



	   48	  

5.2.7. Administrasi Ujian Naskah Skripsi (UNS) 

 Persyaratan Ujian Naskah Skripsi (UNS) adalah: 

1. Permohonan melaksanakan UNS yang disetujui komisi pembimbing 

2. Draf Skrispsi yang disetujui komisi pembimbing sebanyak 5 rangkap, dijilid 

berwarna kuning gading 

3. Surat Kesediaan Waktu Komisi Pembimbing dan Penguji Luar Komisi 

Pembimbing tentang pelaksanaan UNS 

Undangan UNS ditanda tangani wakil dekan I atas nama dekan. Jika wakil 

dekan I berhalangan atau hal lain, undangan ditanda tangani dekan atau Ketua 

Program Studi Sarjana Farmasi atas nama dekan. 

 

5.2.8. Administrasi Ujian Sarjana Farmasi (USF) 

 Persyaratan administrasi pelaksanaan Ujian Sarjana Farmasi adalah: 

1. Permohonan USF yang disetujui komisi pembimbing. 

2. Draf skripsi yang disetujui komisi pembimbing sebanyak 5 rangkap, dijilid 

dengan cover warna kuning gading 

3. Transkrip Akademik Sementara  

4. Surat Keterangan dari Ketua progarm studi bahwa yang bersangkutan telah 

lulus seluruh matakuliah kecuali Skrispi III 

5. Surat Kesediaan Waktu dari Komisi Pembimbing dan Penguji 

6. Copy Sertifikat UK2SF yang dilegalisir oleh wakil dekan I 

7. Copy Sertifikat Seminar Artikel Ilmiah sebagai pemakalah oral dan poster 

yang dilegalisir oleh wakil dekan I 

8. Copy KRS sebagai bukti bahwa skripsi III diprogramkan semester berjalan 

yang dilegalisir Ketua Program Studi Sarjana Farmasi 

9. Surat Keterangan Bebas Laboratorium dari Kepala Laboratorium Penelitian 

dan Pengembangan Kefarmasian FARMAKA TROPIS 

10. Surat Keterangan Bebas Perpusatakaan dari Kepala perpustakaan 

11. Surat Keterangan Bebas Pembayaran SPP/UKT dari Wakil Dekan II 

12. Bukti penyerahan Tumbuhan Obat minimal 2 jenis dari Kepala Kebun Obat 

Herbal Farmasi (KOHF) 
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13. Bukti penyerahan Buku minimal dua judul dari Kepala Perpustakaan Fakultas 

Farmasi 

14. Pas foto ukuran, 2 x 3 cm;  4 x 3 cm; dan 4 x 6 cm; masing-masing 5 lembar 

Undangan Ujian Sarjana Farmasi ditanda tangani dekan atau pelaksana 

tugas harian dekan. 

 

5.3. Pelaksanaan Sidang dan Ujian Penyelesaian Studi 

 Acara sidang yang merupakan kegiatan penyelesaian studi yaitu (1) sidang 

internal komisi pembimbing skripsi I (2) seminar proposal penelitian skripsi (3) 

sidang internal komisi pembimbing skripsi II (4) kolokium hasil penelitian (5) 

seminar artikel ilmiah (6) ujian komperehensif kompetensi sarjana farmasi (7) 

ujian naskah skripsi dan (8) ujian sarjana farmasi. 

 

5.3.1. Prosedur Sidang Internal Komisi Pembimbing Skripsi I 

 Pengertian sidang internal komisi pembimbing adalah suatu kegiatan 

seminar mini, yang dihadiri komisi pembimbing dan mahasiswa sebagai pembawa 

seminar. Pada skripsi I, sidang internal yang dilakukan adalah (1) sidang internal 

penentuan judul dan isinya (2) sidang internal uji kemampuan dasar mahasiswa 

terhadap teori atau kajian pustaka yang akan dibahas dalam penelitian tersebut (3) 

sidang internal draf proposal penelitian. 

 

1. Sidang Internal Penentuan Judul  

 Jadwal pelaksanaan sidang internal penentuan judul sesuai kesepakatan 

antara mahasiswa dengan komisi pembimbing. Sidang internal dipimpin oleh 

pembimbing pendamping. Materi sidang internal adalah penentuan judul, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan 

metode yang akan digunakan. Mekanisme pelaksanan sidang yaitu (a) mahasiswa 

melakukan presentase di depan pembimbing (b) pelaksanaan tanya jawab. Hasil 

akhir sidang internal ini kesepkatan tentang judul penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode yang akan 

digunakan.  
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2. Sidang Internal Kajian Pustaka  

 Jadwal pelaksanaan sidang internal kajian pustaka sesuai kesepakatan 

antara mahasiswa dengan komisi pembimbing. Pelaksanaan ujian tidak dilakukan 

presentase melainkan langsung tanya jawab. Sidang internal dipimpin oleh 

pembimbing pendamping. Materi sidang internal kajian pustaka adalah uji 

kemampuan dasar mahasiswa terkait dengan teori keiluman tentang variabel yang 

akan diteliti dan metodologi yang akan digunakan. Jika mahasiswa telah memiliki 

kemampuan dasar yang cukup maka dinyatakan untuk menyusun draf proposal 

secara lengkap, dan jika tidak memenuhi syarat maka akan dilaksanakan ulang 

sidang internal kajian pustaka maksimal dua kali, bahkan penggantian judul. 

 

3. Sidang Internal Proposal Skripsi 

 Jadwal pelaksanaan sidang internal draf skripsi I sesuai kesepakatan antara 

mahasiswa dengan komisi pembimbing. Pelaksanaan sidang dipimpin oleh 

pembimbing pendamping dan didahului dengan presentase dari mahasiswa. 

Materi utama sidang internal ini penampilan mahasiswa dalam melakukan 

presentase, penguasaan permasalahan, tujuan, dan pemanfaatan penelitian, 

penguasaan metodologi dan prosedur penelitian yang akan digunakan. Keputusan 

akhir sidang internal ini layak atau belum layaknya proposal untuk diseminarkan. 

Jika keputusannya belum layak, maka sidang internal diulangi maksimal dua kali. 

 

5.3.2. Prosedur Sidang Internal Komisi Pembimbing Skripsi II 

 Sidang internal komisi pembimbing pada skripsi II meliputi sidang 

prosedur penelitian, sidang kemajuan pelaksanaan penelitian, sidang kelayakan 

data, dan sidang draf proposal. 

 

1. Sidang Internal Prosedur Penelitian  

 Materi sidang internal ini adalah ketepatan dan kemampuan mahasiswa 

menguasai prosedur pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan. Keputusan akhir 

adalah segera melaksanakan penelitian sambil konsultasi perbaikan prosedur. 

Sidang internal ini dilakukan satu kali setiap mahasiswa. 
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2. Sidang Internal Kemajuan Pelaksanaan Penelitian  

Jadwal pelaksanaan sidang internal Kemajuan Pelaksanaan Penelitian 

ditetapkan pembimbing utama. Pelaksanaan sidang didahului dengan 

penyampaian dari mahasiswa melalui presentase. Materi sidang internal ini adalah 

tentang pekerjaan yang telah dilakukan, pekerjaan yang belum dilakukan, dan 

permasalahan yang dialami mahasiswa. Keputusan akhir adalah pemecahan 

masalah yang dialami mahasiswa, baik itu bersumber dari prosedur maupun biaya 

penelitian. 

 

3. Sidang Internal Kelayakan Data Penelitian  

Jadwal pelaksanaan sidang internal Kelayakan Data Penelitian merupakan 

kesepakatan mahasiswa dengan komisi pembimbing. Mahasiswa menyampaikan 

data dan cara memperoleh data tersebut melalui presentase. Materi sidang adalah 

kelayakan data yaitu orsinal data, ketepatan instrumen yang digunakan dalam 

pengambilan data, variasi data yang ditemukan, peralatan untuk mendapatkan 

data. Keputusan akhir sidang adalah diterima atau belum diterima data tersebut. 

Jika belum diterima maka mahasiswa wajib mengulangi pekerjaan penelitian dan 

selanjutnya pelaksanaan sidang kelayakan data ulang. 

 

4. Sidang Internal Hasil Penelitian  

 Jadwal pelaksanaan sidang internal Hasil Penelitian adalah kesepakatan 

antara mahasiswa dengan komisi pembimbing. Pelaksanaan sidang dimulai 

dengan penyampaian laporan hasil penelitian oleh mahasiswa. Materi sidang 

adalah penulisan secara utuh hasil penelitian, pemahaman mahasiswa terhadap 

laporan yang dibuat. Keputusan akhir sidang kelayakan draf hasil penelitian untuk 

dilakukan kolokium. Jika dianggap belum layak maka dilakukan perbaikan dan 

selanjautnya pelaksanaan sidang internal ulang. 

 

5.3.3. Prosedur Seminar Proposal Penelitian  

 Seminar proposal penelitian yang merupakan rangkaian pembelajaran 

skripsi I dilakukan secara terbuka dan terjadwal. Pelaksanaannya dilakukan 3 kali 
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setiap semester dengan cara membuka pendaftaran dengan persyaratan yang telah 

diuraikan sebelumnya. Seminar proposal penelitian dilakukan  jika pendaftar 

mencapai minimal 5 orang dan ditetapkan jadwal pelaksanaan pada hari sabtu.  

 Seminar proposal penelitian dilaksanakan jika dihadiri minimal 1 orang 

pembimbing, 1 orang pembahas, 1 orang moderator, dan 20 orang mahasiswa. 

Proses seminar meliputi beberapa sesi yaitu: 

1. Sesi presentase proposal oleh pemakalah yang dilakukan secara paralel atau 

tidak paralel, tergantung moderator 

2. Sesi tanya jawab yang didahului oleh mahasiswa peserta dan dilanjutkan 

dengan dosen pembahas. 

3. Sesi tanggapan komisi pembimbing terkait dengan tanya jawab dari 

mahasiswa dan dosen pembahas. 

4. Pengumuman kelulusan oleh moderator 

5. Penutup atau sesi penyeminar berikutnya. 

 

5.3.4. Kolokium Hasil Penelitian 

 Kolokium adalah penyampaian hasil penelitian oleh mahasiswa kepada 

pembimbing dan pembahas. Materi utama kolokium adalah saran dari dosen 

pembahas, sedangkan komisi pembimbing merupakan penyeimbang atau dapat 

menanggapi pertanyaan dosen pembahas. Sidang kolokium dipimpin oleh dosen 

pembimbing. Keputusan akhir kolokium adalah persetujuan draf skripsi dan dapat 

dijadikan sumber artikel ilmiah. Kolokium terdiri dari 2 orang pembimbing dan 3 

orang dosen pembahas. Koloikum dapat dilaksanakan jika sekurang-kurangnya 

dihadiri 1 orang pembimbing dan 2 orang pembahas dari dosen luar komisi 

pembimbing. 

5.3.5. Seminar Artikel Ilmiah Mahasiswa 

 Materi seminar artikel ilmiah mahasiswa adalah penyampaian makalah 

ilmiah secara oral dan poster oleh mahasiswa kepada peserta seminar. Mahasiswa 

dapat mengikuti seminar di luar Fakultas Farmasi atau pada Fakultas Farmasi 

yang diselenggarakan oleh Panitia Seminar Ilmiah Fakultas Farmasi. Seminar 

ilmiah dapat saja dirangkaikan dengan seminar nasional dengan peserta dari 
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berbagai kalangan yang relevan keilmuannya. Hasil akhir seminar artikel ilmiah 

adalah mahasiswa memperoleh sertifikat dari panitia sebagai pemakalah oral dan 

pemakalah poster, serta sebagai peserta seminar ilmiah. 

 

5.3.6. Ujian Naskah Skripsi (UNS) 

 Ujian naskah skripsi adalah ujian kemampuan mahasiswa terhadap hasil 

penelitian yang dilakukan. Materi ujian adalah seluruh yang tercantum dalam 

naskah skripsi termasuk lampiran. Pertanyaan di luar yang tercantum dalam 

naskah skripsi, mahasiswa diperbolehkan untuk tidak menjawab karena tidak 

terdapat dalam naskah. Waktu pelaksanaan UNS sesuai kesiapan mahasiswa, 

komisi pembimbing dan penguji dari luar komisi pembimbing. 

Tim penguji UNS terdiri dari 2 orang komisi pembimbing dan 3 orang dari 

luar komisi pembimbing. Ujian naskah skripsi dipimpin oleh pembimbing utama 

atau pembimbing pendamping. Penguji UNS dari komisi pembimbing minimal 

mengajukan 10 pertanyaan, sedangkan penguji dari luar komisi pembimbing 

minimal 20 pertanyaan. Keputusan akhir UNS adalah kelayakan mahasiswa untuk 

melakukan ujian sarjana, penundaan pelaksanaan ujian sarjana, dan UNS diulangi. 

Pelaksanaan UNS tanpa presentase oleh mahasiswa, akan tetapi langsung tanya 

jawab yang dimulai dari dosen penguji dari luar komisi pembimbing. 

 

5.3.7. Ujian Sarjana Farmasi (USF) 

 Ujian sarjana farmasi yaitu ujian akhir penyelesaian studi mahasiswa. 

Keputusan akhir ujian sarjana farmasi adalah ditetapkannya mahasiswa lulus 

sarjana farmasi. Materi ujian sarjana farmasi adalah wawasan yang terkait dengan 

penelitian yang dilakukan sebesar 70 %; wawasan terhadap keilmuan farmasi 

kaitannya dengan kemanfaatan dalam kehidupan 20% dan 10 % wawasan 

terhadap peluang kerja lulusan sarjana farmasi terkait dengan keilmuannya. Bobot 

penilian dari penguji yaitu 70 % dari komisi pembimbing dan 30 % dari penguji 

luar komisi pembimbing. Protokoler pelaksanaan ujian adalah: 
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1. Tim penguji telah berada di ruang ujian paling lama 15 menit sebelum ujian 

2. Mahasiswa memakai jas atau semi jas almamater Fakultas Farmasi dengan 

warna kuning gading atau putih tulang dengan celana bebas untuk laki-laki 

dan rok panjang untuk wanita serta memakai dasi yang sesuai. 

3. Ketua tim penguji dapat membuka acara ujian setelah tim penguji mencapai 

kuorum yaitu minimal 1 orang pembimbing dan 2 orang dari luar komisi 

pembimbing. 

4. Mahasiswa dipersilakan masuk ruang ujian oleh sekretaris penguji 

5. Ketua tim penguji memimpin jalannya ujian hingga selesai yang meliputi (a) 

pembukaan (b) mempersilahkan mahasiswa ujian untuk berdoa (c) 

pembacaan biodata mahasiswa oleh sekretaris penguji (d) pengajuan 

pertanyaan tim penguji secara berturut-turut mulai dari pembimbing utama, 

pembimbing pendamping, anggota penguji dari luar komisi pembimbing, 

sekretaris penguji, dan terkahir ketua tim penguji. 

6. Lama pertanyaan masing-masing penguji berkisar 12 – 18 menit 

7. Ketua tim penguji dapat menghentikan pertanyaan penguji jika waktunya 

telah habis. 

8. Setelah tanya jawab ujian selesai, ketua tim penguji mempersilahkan pada 

mahasiswa untuk meninggalkan ruang ujian  

9. Tim penguji mengadakan rapat penentuan kelulusan 

10. Mahasiswa dipersilahkan untuk memasuki kembali ruang ujian 

11. Sekretaris penguji membacakan berita acara hasil ujian 

12. Jika mahasiswa dinyatakan lulus, maka sarjana baru diberikan kesempatan 

untuk memberikan sambutan singkat 

13. Ketua Tim penguji menutup acara ujian, dan sarjana baru mendpatkan ucapan 

selamat. 
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LAMPIRAN 

SAMPUL UTAMA PROPOSAL PENELITIAN 

EVALUASI EFEKTIVITAS  
PELAYANAN FARMASI PADA RUMAH SAKIT 

DI KOTA SAMARINDA  
(font 18) 

 
 
 
 

PROPOSAL PENELITIAN SKRIPSI 
(font 16) 

 
 

OLEH (font 12) 
 

ARTEMIA SALINA 
(font 12) 

 
 
 
 
 

LOGO  
UNMUL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FAKULTAS FARMASI 

UNIVESITAS MULAWAFMAN 
SAMARINDA 
2015 (font 16) 
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SAMPUL PEMBANTU 
 

EVALUASI EFEKTIVITAS  
PELAYANAN FARMASI PADA RUMAH SAKIT 

DI KALIMANTAN TIMUR  
(font 18) 

 
 
 
 

PROPOSAL PENELITIAN SKRIPSI 
 
 

Oleh (font 14) 
 

Artemia Salina (font 14) 
      NIM.  

 
 
 
 
 
 

LOGO  
UNMUL 

 
 
 
 
 

 
 
 

PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI 
FAKULTAS FARMASI 

UNIVESITAS MULAWAFMAN 
SAMARINDA 
2015 (font 16) 
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PENGESAHAN DRAF PROPSAL SKRIPSI  
 

1. Judul Skripsi  : Evaluasi  Efektivitas Pelayanan Farmasi pada  
  Rumah Sakit di Kalimantan Timur 
 

2. Data Mahasiswa 

    a. Nama Lengkap  : Artemia Salina 

    b. NIM   : 20151201 

    c. Program Studi  : Sarjana Farmasi 

3. Keilmuan Penelitian : Farmasi Klinik dan Komunitas 

 
 

DRAF PROPOSAL SKRIPSI INI DISETUJUI 
UNTUK DISEMINARKAN 

 
 

Pembimbing Utama     Pembimbing Pendamping 
 
 
 
 
 
_____________________                                          ________________________ 
Tanggal:      Tanggal: 
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PENGESAHAN PROPSAL SKRIPSI  
 

1. Judul Skripsi  : Evaluasi  Efektivitas Pelayanan Farmasi di  
  Rumah Sakit Kalimantan Timur 
 

2. Data Mahasiswa 

    a. Nama Lengkap  : Artemia Salina 

    b. NIM   : 2015121001 

    c. Program Studi  : Sarjana Farmasi 

3. Keilmuan Penelitian : Farmasi Klinik dan Komunitas 

 
 

PROPOSAL SKRIPSI INI DISETUJUI 
KOMISI PEMBIMBING 

 
 

Pembimbing Utama     Pembimbing Pendamping 
 
 
 
 
 
_____________________                                          ________________________ 
 
 

 
MENGETAHUI 

 
 
Wakil Dekan Bidang Akademik,        Ketua Program Studi Sarjana Farmasi 
Kemahasiswaan dan Alumni,    
 
 
 
         Cap Fakultas. 
 
 
Arsyik Ibrahim, S. Si., M. Si., Apt.         Islamuddin Ahmad, Si. Si., M. Si., Apt.  
NIP.             NIP.       
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PENGESAHAN PROSEDUR PENELITIAN SKRIPSI  
 

1. Judul Skripsi  : Evaluasi  Efektivitas Pelayanan Farmasi di  
  Rumah Sakit Kalimantan Timur 
 

2. Data Mahasiswa 

    a. Nama Lengkap  : Artemia Salina 

    b. NIM   : 2015121001 

    c. Program Studi  : Sarjana Farmasi 

3. Keilmuan Penelitian : Farmasi Klinik dan Komunitas 

 
 

PROSEDUR PENELITIAN SKRIPSI INI DISETUJUI 
UNTUK DIGUNAKAN 

 
 

Pembimbing Utama     Pembimbing Pendamping 
 
 
 
 
 
_____________________                                          ________________________ 
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PENGESAHAN DRAF SKRIPSI  
 

1. Judul Skripsi  : Evaluasi  Implementasi Pelayanan Farmasi di  
  Rumah Sakit Kalimantan Timur 
 

2. Data Mahasiswa 

    a. Nama Lengkap  : Artemia Salina 

    b. NIM   : 2015121001 

    c. Program Studi  : Sarjana Farmasi 

3. Keilmuan Penelitian : Farmasi Klinik dan Komunitas 

 
 

DRAF SKRIPSI INI DISETUJUI  
UNTUK DIAJUKAN KOLOKIUM HASIL PENELITIAN 

 
 

Pembimbing Utama     Pembimbing Pendamping 
 
 
 
 
 
_____________________                                          ________________________ 
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PENGESAHAN SKRIPSI  
 

1. Judul Skripsi  : Evaluasi  Implementasi Pelayanan Farmasi di  
  Rumah Sakit Kalimantan Timur 
 

2. Data Mahasiswa 

    a. Nama Lengkap  : Artemia Salina 

    b. NIM   : 2015121001 

    c. Program Studi  : Sarjana Farmasi 

3. Keilmuan Penelitian : Farmasi Klinik dan Komunitas 

 
 

Skripsi ini Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji 
pada Tanggal 12 Desember 2015 

Sebagai Syarat Terakhir untuk Memperoleh Gelar Sarjana Farmasi 
 
 

Pembimbing Utama     Pembimbing Pendamping 
 
 
 
 
 
_____________________                                          ________________________ 
 
 
    

MENGETAHUI 
 

Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman 
 
 
 

Cap dekan Fakultas Farmasi 
 

_____________________________________ 
NIP.  
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Pengesahan Draf Artikel Ilmiah 
 

Evaluasi Efektivitas Pelayanan Farmasi pada 
Rumah Sakit di Kalimantan Timur 

 
 

Artemia Salina, Gunawan, Budibaik 
Laboratorium Penelitian dan Pengembangan Kefarmasian FARMAKA TROPIS 

Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman, Samarinda  
 

 
ABSTRACT 

 
 

ABSTRAK 
 
 

PENDAHULUAN 
 
 

METODE PENELITIAN 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 

UCAPAN TERIMAKSIH 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Pembimbing I  __________________ 

2. Pembimbing II  _________________ 
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KOP FAKULTAS  

 

Perihal  : Permohonan Sidang Internal Komisi Pembimbing 
Lampiran : Berkas persyaratan 
 

Kepada Ykh. 
Ketua Program Studi Sarjana Farmasi 
Di Samarinda 
 
Saya, mahasiswa Program Studi Sarjana Farmasi Universitas Mulawarman: 
Nama  : 
NIM  : 
 
Mengajukan permohonan Sidang Internal Komisi Pembimbing tentang:  
 
Judul skripsi                Draf Proposal Draf Skripsi 

Prosedur Penelitian Kemajuan Penelitian  

Kajian Pustaka Kelayakan Data Penelitian  
 
Sidang Internal Komisi Pembimbing tersebut akan dilaksanakan: 
 
Hari dan Tanggal : 
Waktu/Jam   : 
Tempat  : Gedung Administrasi Fakultas Farmasi 
Ruang   : 

 
Demikian permohonan ini kami sampaikan, terimakasih atas kebijaksanaannya. 
 

Samarinda,               
Mahasiswa Pemohon 
 
 
 
__________________ 

 
Disetujui Oleh 

Komisi Pembimbing 
 
 

 
________________________                                  _______________________ 
Pembimbing Utama      Pembimbing Pendamping 

Catatan: conteng yang dianggap sesuai 
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KOP FAKULTAS  

 

Perihal  : Permohonan Seminar Proposal Skripsi 
Lampiran : Berkas persyaratan 
 

Kepada Ykh. 
Wakil Dekan I/Dekan/Ketua PS. S1 Farmasi 
Di Samarinda 
 
Saya, mahasiswa Program Studi Sarjana Farmasi Universitas Mulawarman: 
Nama  : 
NIM  : 
 
Mengajukan permohonan Seminar Proposal Penelitian Skripsi yang dijadwalkan 
oleh Fakultas Farmasi, yaitu:  
 
Hari dan Tanggal : 
Waktu/Jam  : 
Tempat  : Gedung Administrasi Fakultas Farmasi 
Ruang   : Aula Farmasi 
 
Judul Proposal Skripsi saya adalah: 
 

EVALUASI EFEKTIVITAS PELAYANAN FARMASI PADA RUMAH 
SAKIT DI KALIMANTAN TIMUR PERIODE KERJA 2014 - 2015 

 
Demikian permohonan ini kami sampaikan, terimakasih atas kebijaksanaannya. 
 

Samarinda,               
Mahasiswa Pemohon 
 
 
 
__________________ 

 
Disetujui Oleh 

Komisi Pembimbing 
 
 

 
________________________                                  _______________________ 
Pembimbing Utama      Pembimbing Pendamping 
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KOP FAKULTAS 

Perihal  : Permohonan Kolokium Hasil Penelitian 
Lampiran : Berkas persyaratan 
 

Kepada Ykh. 
Wakil Dekan I/Dekan/Ketua PS. S1 Farmasi 
Di Samarinda 
 
Saya, mahasiswa Program Studi Sarjana Farmasi Universitas Mulawarman: 
Nama  : 
NIM  : 
 
Mengajukan permohonan Kolokium Hasil Penelitian Skripsi yang akan 
dilaksanakan: 
Hari dan Tanggal : 
Waktu/Jam  : 
Tempat  : Gedung Administrasi Fakultas Farmasi 
Ruang   :  
 
Judul Skripsi saya adalah: 
 

EVALUASI EFEKTIVITAS PELAYANAN FARMASI PADA RUMAH 
SAKIT DI KALIMANTAN TIMUR PERIODE KERJA 2014 - 2015 

 
Demikian permohonan ini kami sampaikan, terimakasih atas kebijaksanaannya. 
 

Samarinda,               
Mahasiswa Pemohon 
 

 
__________________ 

 
Disetujui Oleh 

Komisi Pembimbing 
 
 

 
________________________                                  _______________________ 
Pembimbing Utama      Pembimbing Pendamping 
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KOP FAKULTAS  

 

Perihal  : Permohonan Seminar Artikel Ilmiah 
Lampiran : Berkas persyaratan 
 

Kepada Ykh. 
Wakil Dekan I/Ketua Program S1 Farmasi 
Di Samarinda (jika seminar dilaksanakan di fakultas) 
 
 
Saya, mahasiswa Program Studi Sarjana Farmasi Universitas Mulawarman: 
Nama  : 
NIM  : 
 
Mengajukan permohonan Seminar Artikel Ilmiah sebagai Pemakalah Oral dan 
Poster pada Acara Seminar Ilmiah Kefarmasian Fakultas Farmasi Universitas 
Mulawarman yang akan dilaksanakan: 
 
Hari dan Tanggal : 
Tempat  :  

 
Dengan Judul Artikel Ilmiah dan Makalah Poster saya: 
 

Evaluasi Eefektivitas Pelayanan Farmasi  pada Rumah Sakit di Kalimantan 
Timur Periode Kerja Tahun 2014-2015 

 
Demikian permohonan ini kami sampaikan, terimakasih atas kebijaksanaannya. 
 

Samarinda,               
Mahasiswa Pemohon 
 
 
 
__________________ 

 
Disetujui Oleh 

Komisi Pembimbing 
 
 

 
 
________________________                                  _______________________ 
Pembimbing Utama      Pembimbing Pendamping 
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KOP FAKULTAS  

 

Perihal  : Permohonan Ujian Naskah Skripsi (UNS) 
Lampiran : Berkas persyaratan 
 

Kepada Ykh. 
Wakil Dekan I/Dekan/Ketua Program S1 Farmasi 
Di Samarinda 
 
 
Saya, mahasiswa Program Studi Sarjana Farmasi Universitas Mulawarman: 
Nama  : 
NIM  : 
 
Mengajukan permohonan Ujian Naskah Skripsi (UNS) yang akan dilaksanakan: 
 
Hari dan Tanggal : 
Waktu (jam)  : 
Tempat  :  
 

 
Judul Skripsi saya adalah: 
 

EVALUASI EFEKTIVITAS PELAYANAN FARMASI PADA RUMAH 
SAKIT DI KALIMANTAN TIMUR PERIODE KERJA 2014 - 2015 

 
Demikian permohonan ini kami sampaikan, terimakasih atas kebijaksanaannya. 
 

Samarinda,               
Mahasiswa Pemohon 
 
 
 
__________________ 

 
Disetujui Oleh 

Komisi Pembimbing 
 
 

 
________________________                                  _______________________ 
Pembimbing Utama      Pembimbing Pendamping 
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KOP FAKULTAS  

Perihal  : Permohonan Ujian Sarjana Farmasi (USF) 
Lampiran : Berkas persyaratan 
 

Kepada Ykh. 
Dekan Fakultas Farmasi 
Di Samarinda 
 
 
Saya, mahasiswa Program Studi Sarjana Farmasi Universitas Mulawarman: 
Nama  : 
NIM  : 
 
Mengajukan permohonan Ujian Sarjana Farmasi (USF) yang akan dilaksanakan: 
 
Hari dan Tanggal : 
Waktu (jam)  : 
Tempat  :  
 
Judul Skripsi saya adalah: 
 

EVALUASI EFEKTIVITAS PELAYANAN FARMASI PADA RUMAH 
SAKIT DI KALIMANTAN TIMUR PERIODE KERJA 2014 - 2015 

 
Demikian permohonan ini kami sampaikan, terimakasih atas kebijaksanaannya. 
 

Samarinda,               
Mahasiswa Pemohon 
 
 
 
__________________ 

 
Disetujui Oleh 

Komisi Pembimbing 
 
 

 
 
________________________                                  _______________________ 
Pembimbing Utama      Pembimbing Pendamping 
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KOP FAKULTAS  

Perihal  : Undangan Sidang Internal Komisi Pembimbing 
Lampiran : Bahan Sidang Internal 
 

Kepada Ykh. 
1. Nama (Pembimbing Utama 
2. Nama (Pembimbing Pendamping) 
Di Samarinda 
 
 
Assalamu’alaikum wr. Wb. 
Wakil Dekan I/Ketua Program Studi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi 
Universitas Mulawarman, mengundang saudara sebagai pembimbing mahasiswa : 

Nama   : 
NIM   : 
Judul/Topik Skripsi : Evaluasi Efektivitas Pelayanan Farmasi pada Rumah Sakit  
     di Kalimantan Timur Periode Kerja 2014 – 2015 
 
untuk melaksanakan Sidang Internal Komisi Pembimbing tentang: 
 
Judul skripsi                Prosedur Penelitian Draf Skripsi 

Kajian Pustaka Kemajuan Penelitian  

Draf Proposal Kelayakan Data Penelitian  
 
Yang akan dilaksanakan pada: 
Hari dan Tanggal  : 
Waktu (jam)   : 
Tempat   : Ruang Sidang Fakultas Farmasi 
 
Demikian undangan ini disampaikan untuk dilaksanakan 
 

Samarinda,               
An. Dekan 
Wakil Dekan I 
 
 
 
 
__________________ 

 
! berikan tanda ini yang sesuai 
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KOP FAKULTAS  

Perihal  : Undangan Ujian Seminar Proposal Skripsi 
Lampiran : Draf Proposal Skripsi 
 

Kepada Ykh. 
1. Nama (Pembimbing Utama 
2. Nama (Pembimbing Pendamping) 
3. Nama (Pembahas I) 
4. Nama (Pembahas II 
5. Nama (Pembahas III) 

Di Samarinda 
 
 
Assalamu’alaikum wr. Wb. 

Wakil Dekan I/Dekan/Ketua Program Studi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi 
Universitas Mulawarman, mengundang saudara untuk menghadiri Ujian Seminar 
Proposal Skripsi  mahasiswa : 

Nama   : 
NIM   : 
Judul Skripsi  : Evaluasi Efektivitas Pelayanan Farmasi pada Rumah Sakit  
     di Kalimantan Timur Periode Kerja 2014 – 2015 
 
Yang akan dilaksanakan pada: 
Hari dan Tanggal  : 
Waktu (jam)   : 
Tempat   : Aula Fakultas Farmasi UNMUL 
 
Demikian undangan ini disampaikan untuk dilaksanakan. 
 

Samarinda,               
An. Dekan 
Wakil Dekan I 
 
 
 
 
__________________ 
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KOP FAKULTAS  

Perihal  : Undangan Kolokium Hasil Penelitian Skripsi 
Lampiran : Draf Skripsi 
 

Kepada Ykh. 
6. Nama (Pembimbing Utama 
7. Nama (Pembimbing Pendamping) 
8. Nama (Pembahas I) 
9. Nama (Pembahas II 
10. Nama (Pembahas III) 

Di Samarinda 
 
 
Assalamu’alaikum wr. Wb. 

Wakil Dekan I/Dekan/Ketua Program Studi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi 
Universitas Mulawarman, mengundang saudara untuk menghadiri Kolokium 
Hasil Penelitian Skripsi  mahasiswa : 

Nama   : 
NIM   : 
Judul Skripsi  : Evaluasi Efektivitas Pelayanan Farmasi pada Rumah Sakit  
     di Kalimantan Timur Periode Kerja 2014 – 2015 
 
Yang akan dilaksanakan pada: 
Hari dan Tanggal  : 
Waktu (jam)   : 
Tempat   : Ruang Sidang Fakultas Farmasi UNMUL 
 
Demikian undangan ini disampaikan untuk dilaksanakan. 
 

Samarinda,               
An. Dekan 
Wakil Dekan I 
 
 
 
 
__________________ 
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KOP FAKULTAS  

Perihal  : Undangan Ujian Naskah Skripsi 
Lampiran : Draf Naskah Skripsi 
 

Kepada Ykh. 
1. Nama (Pembimbing Utama 
2. Nama (Pembimbing Pendamping) 
3. Nama (Pembahas I) 
4. Nama (Pembahas II 
5. Nama (Pembahas III) 

Di Samarinda 
 
 
Assalamu’alaikum wr. Wb. 

Wakil Dekan I/Dekan/Ketua Program Studi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi 
Universitas Mulawarman, mengundang saudara untuk menghadiri Ujian Naskah 
Skripsi  mahasiswa : 

Nama   : 
NIM   : 
Judul Skripsi  : Evaluasi Efektivitas Pelayanan Farmasi pada Rumah Sakit  
     di Kalimantan Timur Periode Kerja 2014 – 2015 
 
Yang akan dilaksanakan pada: 
Hari dan Tanggal  : 
Waktu (jam)   : 
Tempat   : Ruang Sidang Fakultas Farmasi UNMUL 
 
Demikian undangan ini disampaikan untuk dilaksanakan. 
 

Samarinda,               
An. Dekan 
Wakil Dekan I 
 
 
 
 
__________________ 

 
 

 
 
 



	   73	  

KOP FAKULTAS  

Perihal  : Undangan Ujian Sarjana Farmasi 
Lampiran : Naskah Skripsi 
 

Kepada Ykh. 
1. Nama (Pembimbing Utama 
2. Nama (Pembimbing Pendamping) 
3. Nama (Pembahas I) 
4. Nama (Pembahas II 
5. Nama (Pembahas III) 

Di Samarinda 
 
 
Assalamu’alaikum wr. Wb. 

Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman, mengundang saudara untuk 
menghadiri Ujian Sarjana Farmasi,  mahasiswa : 

Nama   : 
NIM   : 
Judul Skripsi  : Evaluasi Efektivitas Pelayanan Farmasi pada Rumah Sakit  
     di Kalimantan Timur Periode Kerja 2014 – 2015 
 
Yang akan dilaksanakan pada: 
Hari dan Tanggal  : 
Waktu (jam)   : 
Tempat   : Ruang Sidang Fakultas Farmasi UNMUL 
 
Demikian undangan ini disampaikan untuk dilaksanakan. 
 

Samarinda,               
Dekan, 
 
 
 
 
Dr. Laode Rijai, M. Si 
NIP. 19591231 198803 1 20 
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KOP FAKULTAS  

 
PERSETUJUAN PENASIHAN AKADEMIK 

 
 

Dosen Penasihat Akademik Mahasiswa:  
 
Nama Lengkap   : 
NIM     : 
Semester yang telah/akan ditempuh : 
IPK Sementara   : 
 
Menjelaskan bahwa berdasarkan kemajuan studi yang dicapai mahasiswa tersebut 
sesuai dokumen Kartu Hasil Studi, memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian 
Komperehensif Kompetensi Sarjana Farmasi (UK2SF) yang diselenggarakan 
Program Studi Sarjana Farmasi. 
 
Persetujuan ini berlaku untuk keperluan tersebut hingga berhasil Lulus sesuai 
standar yang ditetapkan Fakultas Farmasi dan tidak perlu diperbaharui. 
 
Dermikian Reknomendasi ini diberikan kepadanya untuk digunakan sesuai 
dengan keperluannya. 
 

Samarinda,  
Dosen Penasihat Akademik, 
 
 
 
 
_________________________ 
NIP.  
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KOP FAKULTAS  

 
PERNYATAAN KESEDIAAN WAKTU 

 
 

Sehubungan dengan rencana mahasiswa: 
 
Nama Lengkap  : 
NIM    : 
Program Studi   : Sarjana Farmasi 
Judul Skripsi   : 
 
akan melaksanakan: 
1. Sidang Internal Komisi Pembimbing tentang judul/pustaka/proposal/prosedur/ 

kelayakan data/draf skripsi (lingkari yang sesuai) 
2. Kolokium Hasil Penelitian 
3. Ujian Naskah Skripsi 
4. Ujian Sarjana 

 
Saya selaku pembimbing/pembahas/penguji bersedia menghadiri acara tersebut 
yang dijadwalkan: 
 
Hari dan Tanggal  : 
Waktu/jam   : 
Tempat   : 
 
 
Demikian kesediaan ini saya nyatakan dengan sesungguhnya, dan dapat terjadi 
penyesuaian jika pada jadwal tersebut secara tidak sengaja terdapat kegiatan lain 
yang lebih penting. 
 

Samarinda, 
Komisi Pembimbing/Pembahas/Penguji, 
 
 
 
 
_________________________________ 

 

Catatan: Lingkari yang sesuai 
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KOP FAKULTAS  

 

BERITA ACARA SIDANG INTERNAL KOMISI PEMBIMBING 

 

Pada hari ini ________ tanggal ______ bulan _______ tahun ______ pukul ____ 

bertempat di Gedung Fakultas Farmasi UNMUL, telah dilaksanakan Sidang 

Komisi Internal Pembimbing tentang: 

1. Penetapan Judul Skripsi serta sub bab isi 
2. Ujian Penguasaan Pustaka/Teori Keilmuan yang diteliti 
3. Draf proposal skripsi/latihan seminar proposal 
4. Prosedur pelaksanaan penelitian Skripsi 
5. Kemajuan Pelaksanaan Penelitian Skripsi 
6. Kelayakan Data Penelitian yang diperoleh 
7. Draf Skripsi/latihan kolokium hasil penelitian 
8.  

ATAS NAMA MAHASISWA: 

Nama Lengkap  : 
NIM    : 
Program Studi   : Sarjana Farmasi 
Judul Skripsi   : 
 
 

Berdasarkan penjelasan mahasiswa terkait dengan perihal yang dibahas, komisi 
pembimbing menetapkan kepada mahasiswa tersebut 

1. Layak dilanjutkan pada tahap berikutnya 
2. Konsultasi dengan pembimbing sebelum pelaksanaan tahap berikutnya 
3. Sidang Komisi Internal perihal tersbut diulangi 

 

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan. 

 

                                                                                  Samarinda,    

Pembimbing Utama     Pembimbing Pendamping 

 

 

________________________                               __________________________ 
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KOP FAKULTAS  

 

BERITA ACARA UJIAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI 

 

Pada hari ini ________ tanggal ______ bulan _______ tahun ______ pukul ____ 

bertempat di Gedung Fakultas Farmasi UNMUL, telah dilaksanakan Ujian 

Seminar Proposal Skripsi, atas nama Mahasiswa: 

Nama Lengkap  : 
NIM    : 
Program Studi   : Sarjana Farmasi 
Judul Skripsi   : 
 

 

Berdasarkan penjelasan mahasiswa terkait perihal tersebut, tim penguji dan 

komisi pembimbing menyatakan kepada mahasiswa yang bersangkutan: 

LULUS/TIDAK LULUS Ujian Seminar Proposal Skripsi 

Demikian disampaikan untuk diketahui dan ditindaklanjuti. 

 

                                                                                  Samarinda,    

 

KOMISI PEMBIMBING DAN PENGUJI 

NO Nama Jabatan Tanda Tangan 

1  Pembimbing I  

2  Pembimbing II  

3  Penguji I  

4  Penguji II  

5  Penguji III  
 

 

 

 

Catatan: Coret yang tidak sesuai 
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KOP FAKULTAS  

BERITA ACARA KOLOKIUM SKRIPSI 

 

Pada hari ini ________ tanggal ______ bulan _______ tahun ______ pukul ____ 

bertempat di Gedung Fakultas Farmasi UNMUL, telah dilaksanakan Kolokium 

Skripsi, atas nama Mahasiswa: 

Nama Lengkap  : 
NIM    : 
Program Studi   : Sarjana Farmasi 
Judul Skripsi   : 
 

 

Berdasarkan penjelasan mahasiswa, Tim pembahas dan komisi pembimbing 

menyatakan kepada mahasiswa yang bersangkutan:  

1. Layak melaksanakan Ujian Naskah Skripsi 

2. Ujian Naskah Skripsi ditunda paling lama 14 hari 

3. Kolokium Hasil Penelitian Skripsi diulangi 

Demikian disampaikan untuk diketahui dan ditindaklanjuti. 

 

                                                                                  Samarinda,    

 

KOMISI PEMBIMBING DAN PEMBAHAS 

NO Nama Jabatan Tanda Tangan 

1  Pembimbing I  

2  Pembimbing II  

3  Pembahas I  

4  Pembahas II  

5  Pembahas III  

 

Catatan: Lingkari yang sesuai 



	   79	  

KOP FAKULTAS  

BERITA ACARA UJIAN NASKAH SKRIPSI 

 

Pada hari ini ________ tanggal ______ bulan _______ tahun ______ pukul ____ 

bertempat di Gedung Fakultas Farmasi UNMUL, telah dilaksanakan Ujian 

Naskah Skripsi atas nama Mahasiswa: 

Nama Lengkap  : 
NIM    : 
Program Studi   : Sarjana Farmasi 
Judul Skripsi   : 
 

 

Berdasarkan penjelasan dan jawaban mahasiswa atas pertanyaan Tim Penguji 

maka kepada mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan:  

1. Layak dilanjutkan pada Ujian Sarjana Farmasi 

2. Ujian Sarjana Farmasi Mahasiswa tersebut ditunda paling lama 30 hari 

3. Ujian Naskah Skripsi diulangi 

Demikian disampaikan untuk diketahui dan ditindaklanjuti. 

 

                                                                                  Samarinda,    

 

TIM PENGUJI 

NO Nama Jabatan Tanda Tangan 

1  Pembimbing I  

2  Pembimbing II  

3  Penguji I  

4  Penguji II  

5  Penguji III  

 

Catatan: Lingkari yang sesuai 
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KOP FAKULTAS  

BERITA ACARA UJIAN SARJANA FARMASI 

 

Pada hari ini ________ tanggal ______ bulan _______ tahun ______ pukul ____ 

bertempat di Gedung Fakultas Farmasi UNMUL, telah dilaksanakan Ujian 

Sarjana Farmasi atas nama Mahasiswa: 

Nama Lengkap  : 
NIM    : 
Program Studi   : Sarjana Farmasi 
Judul Skripsi   : 
 

 

Berdasarkan penjelasan dan jawaban mahasiswa terhadap pertanyaan yang 
diajukan tim penguji, maka kepada mahasiswa tersebut dinyatakan: 

1. LULUS Sarjana Farmasi dengan IPK =           dan kepadanya diberikan 
predikat kelulusan: Cumlaude/Sangat Memuaskan/Memuaskan/Cukup 

2. Belum berhasil dan wajib mengadakan Ujian Sarjana Ulang 

 

Demikian berita acara ini disampaikan untuk menjadi perhatiannya. 

 

                                                                                   Samarinda,    

ATAS NAMA TIM PENGUJI 

 

 

 

___________________________               ____________________________ 

Ketua Tim Penguji    Sekretaris Tim Penguji 

 

 

 

Catatan: Lingkari yang sesuai 
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KOP FAKULTAS  

Perihal  : Usulan Tim Penguji/Pembahas 
Lampiran : SK Komisi Pembimbing dan Penguji/Pembahas 
 

 

Kepada Ykh. 
Ketua Program Studi Sarjana Farmasi 
Di Samarinda 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Mahasiwa atas nama: 
Nama Lengkap  : 
NIM    : 
Program Studi   : Sarjana Farmasi 
Judul Skripsi   : 
 
 
Mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat untuk melaksanakan: 

1. Ujian Seminar Proposal Skripsi 
2. Kolokium Hasil Penelitian 
3. Seminar Artikel Ilmiah (jika diadakan Fakultas) 
4. Ujian Naskah Skripsi 

 

Sehubungan dengan itu, mengusulkan susunan tim Penguji/Pembahas yaitu: 

1. Nama  sebagai Penguji/pembahas I 

2. Nama  sebagai penguji/pembahas II 

3. Nama  sebagai penguji/pembahas III 

Demikian kami sampaikan, terimakasih atas kebijaksanaannya. 

 

Samarinda, 
An. Tim Penguji 
Pembimbimbing Utama/pendamping 
 
 
 
__________________________________________ 
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KOP FAKULTAS 

Perihal  : Usulan Tim Penguji 
Lampiran : SK Komisi Pembimbing dan Penguji/Pembahas 
 

 

Kepada Ykh. 
Ketua Program Studi Sarjana Farmasi 
Di Samarinda 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Mahasiwa atas nama: 
Nama Lengkap  : 
NIM    : 
Program Studi   : Sarjana Farmasi 
Judul Skripsi   : 
 
 
Mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat untuk melaksanakan Ujian Sarjana 
Farmasi. Sehubungan dengan itu, kami mengusulkan tim Penguji/Pembahas yaitu: 

1. Nama  sebagai Ketua Tim Penguji (luar dosen pembimbing) 
2. Nama  sebagai Sekretaris Tim Penguji (luar dosen pembimbing) 
3. Nama  sebagai Anggota Tim Penguji (luar dosen pembimbing) 
4. Nama  sebagai Anggota Tim Penguji (dosen pembimbing I) 
5. Nama  sebagai anggota tim penguji (dosen pembimbing II) 

Demikian kami sampaikan, terimakasih atas kebijaksanaannya. 
 

Samarinda, 
An. Tim Penguji 
Pembimbimbing Utama/pendamping 

 
 
 

 
     _________________________________ 
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Format daftar isi proposal skripsi 

DAFTAR ISI 
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DAFTAR TABEL 

 
Nomor 
Tabel 

Judul Tabel Halaman 

2.1 Hasil penelitian sebelumnya terhadap Bawang Dayak ……  
   
   

 
 

DAFTAR GAMBAR 
 

Nomor 
Gambar 

Judul  Gambar Halaman 

2.1 Tumbuhan Bawang Dayak …………………………… ……  
   
   

 
 

 
DAFTAR LAMPIRAN 

 
Nomor 

Lampiran 
Judul Lampiran Halaman 

1 Perhitunhan Antioksidan  
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