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BAB I PENDAHULUAN

Sesuai dengan Surat Edaran Dekan FPIK UB no 2217/UN.10.F06/PP/2020 tentang
pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan penyelesaian tugas akhir mahasiswa di Fakultas
Perikanan dan Ilmu Kelautan UB selama masa KLB Covid 19 terutama poin 6 bagian c,
maka mahasiswa program Sarjana (S-1) dapat melakukan review sebagai alternatif tugas
akhir/Skripsi. Tugas akhir berupa review sangat disarankan bagi mahasiswa yang belum
melakukan penelitian atau mendapatkan data terkait tugas akhir/skripsi yang direncanakan.
Adapun persyaratan review sebagai tugas akhir antara lain yaitu:
1. Jumlah sumber pustaka utama berupa artikel baik jurnal maupun prosiding minimal
20 artikel.
2. Persentase jurnal internasional dan nasional adalah 60 : 40 %.
3. Artikel yang dianalisis diutamakan artikel yang terkini dengan tahun terbit kurang
dari sepuluh tahun terakhir dengan persentase setidaknya 60 % dari total sumber
pustaka.
4. Jumlah halaman isi review (Pendahuluan sampai dengan daftar pustaka)
setidaknya 45 -75 lembar tidak termasuk halaman depan dan lampiran.
5. Kemiripan isi review (similarity) yang diijinkan adalah maksimal 25% dengan satu
atau lebih artikel/tulisan lainnya, bukan overall similarity. Kemiripan dapat dideteksi
dengan menggunakan perangkat lunak Turnitin. (Deteksi dimulai dari bab
pendahuluan sampai dengan kesimpulan). Ketentuan tentang tata cara deteksi
kemiripan akan diatur kemudian dengan peraturan tersendiri.
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BAB II FORMAT REVIEW SEBAGAI ALTERNATIF PENGGANTI
SKRIPSI

2.1.

Format Usulan Review
Secara garis besar, usulan review dibedakan dalam 2 kategori yaitu bagian awal

dan bagian isi. Detail kerangka usulan review adalah sebagai berikut:
I.

Bagian awal usulan terdiri dari:
1. Sampul
2. Halaman Judul
3. Halaman Pengesahan Usulan Skripsi
4. Kata Pengantar
5. Daftar Isi
6. Daftar Tabel
7. Daftar Gambar
8. Daftar Lampiran

II.

Bagian isi usulan terdiri dari:
1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan
2. Metode Review
2.1 Metode Review
2.2.1

Metode Penentuan Topik

2.2.2

Metode Pencarian Pustaka

2.2 Kerangka review / outline (contoh dapat dilihat pada Lampiran 1)
3. Daftar Pustaka
4. Lampiran

2.2.

Format Laporan Review
Format laporan review dikelompokkan menjadi 2 kategori yaitu bagian awal dan

bagian isi laporan.
I.

Bagian awal, terdiri atas:
1. Sampul
2. Halaman Judul
3. Halaman Pengesahan
4. Halaman Identitas Tim Penguji
2

5. Ucapan Terima Kasih
6. Ringkasan (Bahasa Indonesia)
7. Kata Pengantar
8. Daftar Isi
9. Daftar Tabel
10. Daftar Gambar
11. Daftar Lampiran
II.

Bagian Isi, terdiri atas:
1.

Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan

2.

Metode Review

3.

Hasil Review

4.

Kesimpulan dan Saran

5.

Lampiran
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BAB III BAGIAN AWAL REVIEW

3.1.

Sampul
Sampul laporan review pengganti Skripsi terdiri dari tiga lapis, lapisan luar harus

menggunakan kertas buffalo warna biru muda. Lapisan tengah terdiri dari kertas karton 40gram sedangkan lapisan terdalam terdiri dari kertas putih (hard cover).
Pada sampul dicetak: Judul usulan atau laporan Skripsi, nama program studi, nama
jurusan, nama lengkap penulis, nomor induk mahasiswa, lambang Universitas Brawijaya,
tulisan: Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang, dan tahun
diajukan. Contoh sampul selengkapnya dapat dilihat pada template laporan yang dapat
diunduh di laman www.fpik.ub.ac.id. Judul review harus jelas menunjukkan bahwa
laporan yang disampaikan adalah berupa review.
Contoh:
REVIEW: STATUS KERUSAKAN JARINGAN MATA KERAPU TIKUS (C. Altivelis)
YANG TERINFEKSI VNN DENGAN UJI IN VIVO PEMBERIAN PROTEIN
REKOMBINAN Chlorella Vulgaris
REVIEW TENTANG PENGARUH INTENSITAS CAHAYA DAN KONSENTRASI PUPUK
YANG BERBEDA TERHADAP KADAR LEMAK DAN KEPADATAN MIKROALGA
Porphyridium Cruentum
ANALISIS MIKROPLASTIK PADA SALURAN PENCERNAAN IKAN - SEBUAH ULASAN
LITERATUR
STUDI PUSTAKA: PENGARUH PENGGUNAAN SISTEM TRICKLING FILTER DAN
MICRO BUBBLE GENERATOR POROUS-VENTURI TERHADAP KADAR DO DAN
COD PADA AKUAKULTUR
KAJIAN LITERATUR: PEMANFAATAN MEDIA ONLINE DAN MARKETPLACE UNTUK
PEMASARAN PRODUK UMKM PERIKANAN

3.2.

Halaman Judul
Halaman judul karya ilmiah berisi tulisan yang sama dengan halaman sampul,

namun dicetak pada kertas A4 warna putih dalam bahasa Indonesia.
3.3.

Halaman Pengesahan
Halaman pengesahan memuat judul karya ilmiah, kata yang berbunyi:

Laporan/Usulan Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana pada Fakultas
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Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya, nama penulis, NIM penulis, dan katakata pengesahan: telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal/bulan/tahun dan
dinyatakan telah memenuhi syarat. Susunan Pembimbing dan tanda tangan pembimbing
dengan urutan Pembimbing dan Ketua Jurusan. Contoh halaman pengesahan pada Skripsi
dapat dilihat pada template.

3.4.

Halaman Identitas Tim Penguji
Halaman Identitas Tim Penguji memuat tentang Judul / Skripsi, nama mahasiswa,

NIM, Prodi, Tim penguji (nama pembimbing, dan penguji), tanggal ujian. Contoh dapat
dilihat pada template.

3.5.

Ucapan Terima kasih
Ucapan terima kasih ini diuraikan secara singkat kepada pihak yang membantu

selama proses pencarian pustaka hingga penulisan laporan. Harap diperhatikan: nama,
gelar, instansi dicetak secara benar. Contoh disajikan pada template.

3.6.

Ringkasan
Ringkasan ditulis dalam bahasa Indonesia. Judul ringkasan adalah sama dengan

judul karya ilmiah, diketik dengan huruf kapital pada halaman baru. Judul ringkasan
ditempatkan di sisi halaman bagian atas. Nama pembimbing disertakan setelah judul
dengan ditulis tanpa gelar akademik. Ringkasan mencakup latar belakang review, tujuan
review, metode review dan hasil-hasil review. Dalam ringkasan tidak boleh berisi kutipan
(acuan) dari pustaka, jadi merupakan hasil uraian murni dari penulis. lsi ringkasan harus
dapat dipahami tanpa harus melihat kembali pada materi karya ilmiah. Ringkasan disusun
dengan jumlah maksimum 1 halaman dan diketik satu spasi. Contoh pada template.

3.7.

Kata Pengantar
Tulisan kata pengantar ditulis dengan huruf kapital simetris di batas tengah atas

kertas. Kata pengantar memuat uraian singkat proses penulisan karya ilmiah dan penulis
mengantarkan

kepada

pembaca

agar

dapat

memahami

isi

tulisan,

harapan

penyempurnaan, manfaat bagi yang membutuhkan. Contoh halaman kata pengantar
disajikan pada template.
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3.8.

Daftar lsi
Daftar isi ditempatkan pada halaman baru dan diberi judul “DAFTAR ISI” yang ditulis

dengan huruf kapital tanpa diakhiri titik dan diletakkan di bagian tengah atas. Dalam daftar
isi dimuat daftar tabel, daftar gambar, daftar Lampiran, judul dari bab dan sub bab, daftar
pustaka dan Lampiran. Keterangan yang mendahului daftar isi tidak perlu dimuat dalam
daftar isi. Judul bab diketik dengan huruf kapital, sedangkan judul sub bab diketik dengan
huruf kecil kecuali huruf pertama tiap sub bab diketik dengan huruf besar. Baik judul bab
ataupun sub bab tidak diakhiri titik. Nomor bab dan sub bab menggunakan angka arab.
Jarak pengetikan antara baris judul bab yang satu dengan bab yang lain adalah 1,5 spasi
sedangkan jarak spasi antara anak bab adalah satu spasi. Untuk memudahkan pembuatan
daftar isi ini, sangat disarankan memanfaatkan fungsi pembuatan daftar isi dan daftar
lainnya secara otomatis menggunakan menu references dan pada Microsoft word. Contoh
halaman daftar isi pada template.

3.9.

Daftar Tabel
Daftar tabel diketik pada halaman baru. Judul daftar tabel diketik dengan huruf kapital

tanpa diakhiri titik dan diletakkan di tengah atas kertas. Daftar tabel memuat nomor tabel,
judul tabel, serta halaman setiap tabel. Nomor tabel ditulis dengan angka arab. Jarak
pengetikan judul (teks) tabel yang lebih dari satu baris diketik satu spasi dan jarak antar
judul tabel dua spasi. Judul tabel dalam halaman daftar tabel harus sama dengan judul
tabel dalam teks. Contoh halaman daftar tabel disajikan pada template.

3.10.

Daftar Gambar
Daftar gambar diketik pada halaman baru. Halaman daftar gambar memuat daftar

gambar, nomor gambar, judul gambar dan nomor halaman. Cara pengetikan pada halaman
daftar gambar seperti pada halaman daftar tabel disajikan pada template.

3.11.

Daftar Lampiran
Daftar Lampiran diketik pada halaman baru. Judul daftar Lampiran diketik di tengah

atas halaman dengan huruf kapital. Halaman daftar Lampiran memuat nomor, teks judul
Lampiran dan halaman. Judul daftar Lampiran harus sama dengan judul Lampiran.
Lampiran memuat contoh perhitungan, sidik ragam, peta, data, dan lain-lain. Cara
pengetikan pada halaman daftar Lampiran disajikan pada template.
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3.12.

Daftar lainnya
Jika dalam suatu Usulan/Laporan Skripsi banyak menggunakan tanda-tanda lain

yang mempunyai makna esensial (misalnya singkatan lambang yang digunakan dalam
matematika) maka perlu ada daftar khusus mengenai lambang atau tanda-tanda tersebut.
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BAB IV BAGIAN ISI REVIEW

4.1.

Latar Belakang
Pada latar belakang uraikan alasan-alasan mengapa topik yang diajukan untuk

review penting untuk dilakukan. Latar belakang ditulis berdasarkan kaidah deduktif dari hal
yang umum ke khusus. Berikut ini adalah contoh sebagian penulisan latar belakang pada
sebuah review.

Contoh 1.
Mikroplastik adalah sampah lautan yang berpotensi mengancam kelangsungan
hidup lebih serius daripada plastik yang berukuran besar (GESAMP, 2015). Hal ini terjadi
karena ukurannya yang sangat kecil dan telah ditemukan mulai dari permukaan perairan
(Hidalgo-Ruz et al., 2012; Hiwari et al., 2019; Jiang et al., 2018) hingga laut dalam
(Cauwenberghe et al., 2013b; Cordova and Hernawan, 2018) dan juga di sedimen
(Asadi et al., 2019; Cauwenberghe et al., 2013b, 2013a; Mauludy et al., 2019; Yona et
al., 2019c). Sampah mikroplastik ini dapat menumpuk di wilayah perairan kemudian
masuk ke dalam rantai makanan dan pada akhirnya berdampak pada kesehatan baik
lingkungan, biota, maupun manusia (Fachrul dan Rinanti, 2018). Ikan merupakan salah
satu biota yang paling terdampak karena adanya sampah mikroplastik ( Yona et al., 2020;
Harlyan dan Nurdiani, 2019; Kusuma dan Lestariadi, 2020)
Mikroplastik dapat masuk ke dalam tubuh dan berpotensi beracun bagi ikan.
Masuknya partikel ini karena ikan mengira mikroplastik sebagai mangsanya (Ismail et al.,
2019). Mikroplastik yang masuk ini dapat menyebabkan peradangan pada saluran
pencernaan yang dapat mengganggu proses pencernaan dan penyerapan nutrisi pada
ikan (Rochman et al., 2015). Selain itu, kandungan mikroplastik dalam saluran
pencernaan juga dapat menimbulkan rasa kenyang yang palsu, sehingga menurunkan
nafsu makan pada ikan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji penelitian terdahulu
tentang mikroplastik pada saluran pencernaan ikan untuk mendapatkan informasi
tentang metode analisis dan jenis – jenis mikroplastik pada saluran pencernaan ikan.

8

Contoh 2.
Adaptasi ikan terhadap lingkungan alaminya dapat mempengaruhi respon
mereka terhadap lingkungan budidaya. Seperti di alam, intensitas cahaya dan warna
lingkungan sekitar dapat mempengaruhi kemampuan ikan untuk mendeteksi pakan dan
keberhasilan makan ikan budidaya, sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan kematian
ikan (Kusuma, 2013). Cahaya adalah faktor lingkungan yang berpengaruh dengan
beberapa karakter ikan seperti kualitas, kuantitas dan yang memiliki pengaruh penting
pada fungsi fisiologis. Oleh karena itu, kualitas (perbedaan panjang gelombang yang
diserap air sampai berbagai tingkat), kuantitas (perbedaan intensitas), dan periodisitas
(siklus harian, yang bervariasi secara musiman sesuai dengan garis lintang) juga harus
dipertimbangkan dalam budidaya (Shin, et al., 2014).
Sumber cahaya yang digunakan dalam usaha budidaya pada umumnya berasal
dari lampu. Beberapa penelitian menjelaskan bahwa lampu yang digunakan dalam
budidaya menghasilkan warna yang manusia lihat sebagai cahaya putih, terlepas dari
kenyataan bahwa di habitat alami ikan, panjang gelombang cahaya yang menembus air
sangat bervariasi. Penglihatan ikan dan persepsi spektrum sangat disesuaikan dengan
habitat alami dan perilaku hidup setiap spesies. Studi terbaru menunjukkan bahwa
spektrum cahaya memengaruhi laju pertumbuhan, perilaku, dan status fisiologis ikan
budidaya (Elsbaay, 2013).
Pemilihan spektrum cahaya meliputi panjang gelombang cahaya yang tepat
menentukan kepekaan ikan dalam menerima cahaya (Aras, et al., 2015). Hasil dari
beberapa penelitian mengenai warna cahaya terhadap ikan menunjukkan lampu warna
biru menghasilkan derajat kelangsungan hidup tertinggi pada ikan nilem dan nila
(Oreochromis niloticus) (Utomo, et al., 2017 dan Elsbaay, 2013). Manipulasi
pencahayaan menggunakan wana lampu dapat dijadikan upaya untuk meningkatkan
kelulushidupan dan pertumbuhan ikan Koi dalam sistem budidaya yang prospektif dan
ekonomis. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, pengaruh warna cahaya pada
benih ikan menunjukkan hasil yang berpengaruh pada kelulushidupan dan pertumbuhan.
Budidaya ikan Koi yang masih menghadapi beberapa kendala memerlukan upaya
penanganan yang tepat. Maka dari itu, literature review tentang penggunaan warna
cahaya lampu yang berbeda terhadap tigkat kelulushidupan dan laju pertumbuhan pada
beberapa benih ikan perlu dilakukan untuk mengetahui potensinya jika diaplikasikan
pada benih ikan Koi. Selain itu, skripsi ini merupakan literature review yang dapat
dijadikan informasi awal untuk melalukan penelitian lapang.
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4.2.

Tujuan
Uraikan tujuan-tujuan yang akan anda lakukan di penulisan review ini. Tujuan review

sebaiknya ditulis dengan jelas. Contoh tujuan dapat dilihat sebagai berikut.
Contoh 1.
Tujuan review ini adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui ragam citra satelit yang digunakan untuk deteksi perubahan garis
pantai di Pantai utara Jawa Timur
2. Menjelaskan metode ekstraksi yang digunakan untuk deteksi garis pantai di
Pantai utara Jawa Timur
3. Membandingkan Metode analisis yang digunakan dalam perubahan garis pantai
di Pantai utara Jawa Timur
4. Menganalisis trend perubahan garis pantai baik abrasi maupun sedimentasi yang
terjadi di Pantai Utara Jawa Timur

Contoh 2.
Tujuan dari dilakukannya Literature Review ini yaitu:
1.

Memahami konsep penggunaan warna cahaya lampu yang berbeda terhadap
tingkat kelulushidupan dan laju pertumbuhan benih ikan.

2.

Memberikan informasi mengenai metode dan manfaat dari penggunaan warna
cahaya lampu yang berbeda pada benih ikan yang dapat berguna sebagai
informasi awal sebelum melakukan penelitian lapang.

3.

Memberikan

informasi,

pemahaman

dan

penjelasan

mengenai potensi

penggunaan warna cahaya lampu yang berbeda untuk diaplikasikan pada benih
ikan Koi serta pengaruhnya terhadap tingkat kelulushidupan dan laju
pertumbuhan benih ikan Koi.

10

4.3.

Metode Review
Pada bab ini membahas tentang dasar dasar review, metode review yang akan

digunakan dan proses atau Langkah-langah dalam pembuatan review. Bagian bahasan
sub-bab ini dapat berisi namun tidak harus sama seperti contoh berikut ini.
4.3.1. Konsep Dasar Literature Review
Pada sub bab ini dapat berisi tentang penjelasan dasar apa itu literature review, jenisjenis metode review yang umum dilakukan misalnya systematic review, traditional review
dan kombinasi keduanya. Juga dapat ditambahkan penjelasan tentang kelebihan dan
kekuarangan review secara umum.

4.3.2. Tahapan Pembuatan Literature Review
Pada sub bab ini berisi tentang tahapan-tahapan pembuatan review. Tahapan yang
dilakukan sebaiknya diilustrasikan dalam gambar/diagram alir yang selanjutnya dapat
dijelaskan secara lebih rinci dalam beberapa sub-bab tertentu. Ilustrasi tahapan pembuatan
review dapat seperti contoh berikut:

Gambar 1. Langkah-langkah review artikel
4.3.2.1. Penentuan Topik Review
Sampaikan proses pemilihan topik review secara singkat dan disertai alasan kenapa
topik tersebut dipilih. Pembuatan literature review diawali dengan menentukan topik yang
akan dibahas dimana topik yang dipilih harus memilki latar belakang yang kuat.
Penyempitan atau perluasan topik diperlukan tergantung pada tujuan, target pembaca, dan
kendala yang ada seperti waktu dan akses. Fokus dari review harus jelas untuk
11

menciptakan topik yang dapat diteliti dan dikelola dengan baik. Contoh dapat dilihat sebagai
berikut.
Contoh 1.
Topik yang digunakan penulis dalam literature review ini yaitu pengaruh warna
cahaya lampu yang berbeda terhadap tingkat kelulushidupan dan laju pertumbuhan Ikan
Koi. Topik tersebut dipilih karena masih terbatasnya penelitian yang menguji pengaruh
warna cahaya lampu yang berbeda terhadap tingkat kelulushidupan dan laju
pertumbuhan ikan. Ikan yang digunakan yaitu ikan Koi dikarenakan ikan ini merupakan
ikan hias yang sangat populer dan memiliki nilai ekonomi penting. Parameter tingkat
kelulushidupan dan laju pertumbuhan sangat penting bagi keberhasilan budidaya ikan
Koi.

Atas beberapa pertimbangan tersebut penulis memilih topik pengaruh cahaya

terhadap ikan Koi sebagai kajian utama dalam literature review ini.

4.3.2.2. Pencarian Pustaka
Uraikan tata cara mendapatkan sumber pustaka beserta kata kunci yang digunakan
pada database tertentu. Termasuk juga apakah ada batasan tahun, lokasi, dan basis data
yang digunakan. Akses jurnal internasional berkualitas dalam lingkup penerbit Science
Direct dan atau penerbit maupun basis data lainnya dapat diakses langsung dari jaringan
dalam kampus Universitas Brawijaya. Jika berada diluar jaringan kampus dapat
menggunakan VPN UB dan memanfaatkan

remote access Perpustakaan UB.

Selengkapnya tentang tata-cara akses pustaka dan akses jurnal internasional dari jaringan
luar kampus dapat menuju ke laman https://lib.ub.ac.id/en/ atau dapat langsung melalui link
berikut ini https://ub.remotexs.co/user/register.
Terdapat dua alternatif penulisan tata cara atau strategi pencarian pustaka yaitu
dengan tabel dan dengan deskripsi. Contohnya adalah sebagai berikut:
Alternatif 1: Menggunakan Tabel
Pencarian sumber pustaka yang dilakukan penulis yaitu mengandalkan pencarian
pustaka secara daring. Pustaka yang dianalisis berasal dari hasil pencarian
menggunakan beberapa mesin pencari dan basis data utama dengan beberapa kata
kunci. Basis data tersebut adalah Google Scholar, Elsevier Science Direct, Proquest,
JStor portal Garuda, Neliti, dan ResearchGate. Hasil pencarian tersebut kemudian
dibatasi hanya untuk wilayah penelitian di Indonesia. Tidak ada batasan tahun yang
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dilakukan terhadap publikasi yang ditemukan dari pencarian pustaka ini. Kata kunci
beserta database yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut. :
Tabel 1. Kata kunci dan basis data yang digunakan dalam pencarian pustaka

No

Kata Kunci

1

fish growth performance

2

fish survival

3

carp growth

4

java carp

5

carp color vision

6

light spectrum

7

fish growth performance

Database/search engine
Google Scholar, Neliti , Portal
Garuda, Research gate, Sinta

Science direct, research gate,
ProQuest

Alternatif 2: Menggunakan Deskripsi dalam suatu paragraf
Pencarian sumber pustaka yang dilakukan penulis yaitu mengandalkan
pencarian

pustaka

secara

daring.

Dalam

proses

pencarian

penulis

menggunakan mesin pencarian Google (Google Buku dan Google Cendikia).
Selama melakukan pencarian pustaka penulis juga terhubung dengan beberapa
situs penyedia informasi ilmiah seperti ScienceDirect, Elsevier, Springer,
Scopus, John Wiley dan lain-lain. Pencarian pustaka dilakukan dengan
memasukkan kata kunci yang relevan dengan topik yang telah ditetapkan. Kata
kunci yang digunakan berhubungan dengan pengaruh warna cahaya lampu
terhadap laju pertumbuhan dan kelulushidupan ikan.
Prioritas

sumber

pustaka

yang

akan

digunakan

adalah

jurnal

internasional, maka dari itu kata kunci yang digunakan dalam mencari jurnal
menggunakan bahasa Inggris untuk mendapatkan jurnal yang sesuai dengan
kriteria yang telah ditentukan. Beberapa kata kunci yang dunakan yaitu “light
colors”, “light spectrum”, “artificial light colors”, “water environmental colors”,
“fish growth performance”, “fish growth” “fish survival”, “fish physiology”, “carp
color vision”, “carp growth”, “java carp”, silver barb”, “Cyprinidae”,

Setelah

mendapatkan pustaka-pustaka yang sesuai dengan topik dan kata kunci,
pustaka harus diteliti lebih lanjut sesuai dengan kriteria pustaka sebelum dapat
digunakan dalam review.
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4.3.2.3. Pemilihan Pustaka
Sampaikan hasil pencarian pustaka yang telah dilakukan dalam suatu tabel maupun
uraian pada suatu paragraf. Format tabel dapat seperti pada contoh (Tabel 2) namun tidak
selalu harus sama dengan contoh karena tergantung dari topik dan tata-cara menulis.
Contoh:

Tabel 2. Contoh Hasil Pencarian Pustaka
No
1
2
3
4
5
6
7

Kata Kunci pencarian
Garis pantai
Perubahan Garis pantai
DSAS
Garis pantai
Perubahan Garis pantai
DSAS
Coastline Change
dst

Search engine /penerbit
Google Scholar
Google Scholar
Google Scholar
Portal garuda
Portal garuda
Portal garuda
Science Direct
….

Total

Jumlah artikel
26
14
8
23
16
7
40
…
141

Uraikan batasan dan pertimbangan yang telah dilakukan dalam seleksi artikel yang
dihasilkan melalui proses pencarian hingga memutuskan sejumlah artikel yang akan
direview. Langkah ini sangat penting jika artikel yang diperoleh sangat banyak, misalnya
lebih dari 100 artikel. Selain itu seringkali artikel yang sama dapat dihasilkan dari beberapa
cara pencarian di mesin pencari dan atau database yang berbeda.

Contoh:
Hasil pencarian pustaka yang telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 2. Berdasarkan
Tabel 2 di atas, terdapat total 141 artikel dihasilkan dari pencarian, namun setelah
dilakukan pendalaman pencarian hanya terdapat 25 artikel yang membahas perubahan
garis pantai di pantai utara Jawa Timur. Artikel yang diperoleh merupakan artikel yang
dipublikasikan dalam rentang waktu tahun 1997 sampai dengan 2020. Daftar artikel yang
direview dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:
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Tabel 3. Contoh Hasil Seleksi Pustaka
No
1

Tahun Terbit
2020

2

2019

3

2018

Judul
Penulis
Deteksi perubahan garis pantai Hidayati, et.al
di Kabupaten Probolinggo
Analisis garis pantai dengan Sartimbul dan Sambah
metode One Line di Kabupaten
Gresik
Pemantauan perubahan garis Fuad et.al
pantai Tuban

dst
Tabel disusun dari tahun terbaru yang terdiri dari minimal 20 artikel. Tabel artikel utama
yang digunakan dalam review tidak harus ditampilkan disini, namun juga dapat
ditampilkan pada Lampiran.

4.3.2.4. Analisa Pustaka
Sampaikan metode atau kegiatan kegiatan yang dilakukan saat menganalisis
pustaka yang telah dipilih. Contoh dapat dilihat sebagai berikut:
Pada tahapan ini penulis membaca artikel dengan seksama untuk mendapatkan
informasi penting. Selama membaca, penulis tidak lupa untuk mencatat hal-hal yang
penting guna menunjang penulisan review artikel. Informasi penting yang didapat di
masukkan dalam suatu tabel agar memudahkan dalam pengambilan intisari artikel yang
menjadi bahan untuk ulasan literatur. Selanjutnya informasi tersebut dikelompokkan
sesuai dengan topik bahasan yang akan ditulis dalam hasil review.

4.3.2.5. Penyusunan Review
Penyusunan review dilakukan dengan mengumpulkan hasil analisis dari setiap
sumber pustaka ke dalam narasi yang terstruktur, meyakinkan, dan menyeluruh. Membuat
susunan literatur review sesuai dengan tema dan pola sehingga dapat mengetahui
hubungan antar pustaka dan bagaimana tiap pustaka dapat saling membangun.
Selanjutnya dapat pula diberikan bahasan bagaimana membangun argumen logis yang
menyajikan sudut pandang penulis. Hal ini diikuti dengan proses dari mensintesis pustaka
dan menyatukannya menjadi suatu kesatuan yang koheren.
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4.4.

Hasil Review
Secara umum hasil review dapat berisi tinjauan dasar bidang yg direview dan bahasan

utama topik yang direview. Selengkapnya contoh gambaran umum tentang isi dari hasil
review dapat dilihat pada beberapa contoh berikut ini:
Contoh 1.
Topik utama review adalah “Potensi hidrolisat protein dari hasil samping perikanan
sebagai therapeutic food malnutrisi energi protein pada anak”, maka hasil review tidak
hanya membahas potensi dari hidrolisat protein sebagai bahan makanan untuk terapi
malnutrisi, namun juga dapat berisikan kajian dasar tentang protein, sumber protein, metode
sintesa protein, penyebab dan dampak malnutrisi pada anak serta pengobatannya.
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Contoh 2.
Pada contoh ke 2 ini topik review adalah “Analisis mikroplastik pada saluran pencernaan
ikan “. Hasil review selain membahas tentang kandungan mikroplastik di saluran pencernaan
pada beberapa jenis ikan juga membahas tentang dasar-dasar pencemaran plastik secara
umum, jenis-jenis dan sumber mikroplastik.

Contoh 3.
Contoh ketiga ini topik utama yang dibahas adalah “Pengaruh pemberian fotoperiode yang
berbeda terhadap survival rate dan growth rate pada ikan tawar dan potensi aplikasinya
terhadap ikan Kerapu”.
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Contoh 4.
Pada contoh ke-4 berikut ini topik yang di telaah adalah sejauh mana “Pemanfaatan media
online dan marketplace untuk pemasaran produk UMKM perikanan”. Pembahasan pada
review tidak hanya terbatas pada media online dan marketplace yang digunakan, namun juga
tentang dasar dasar, metode serta teknik pemasaran secara umum.
3. HASIL REVIEW
3.1 Teori Dasar Pemasaran Produk
3.2 Jenis - jenis Metode Pemasaran
3.3 Strategi Pemasaran Produk Perikanan
3.4 Pemanfaatan Media online dan Marketplace untuk pemasaran Produk

4.5.

Kesimpulan dan Saran/Implikasi

Kesimpulan dalam review dapat berisi tentang:
•

Kesimpulan hasil review

•

Implikasi pada penelitian selanjutnya dan/atau rekomendasi kebijakan

•

Potensi aplikasi pada kasus / topik /biota/ lokasi lain

Contoh:
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BAB V TATA CARA MENULIS HASIL REVIEW

Penulisan hasil analisis pustaka menggunakan kaidah dan bahasa penulisan yang
baku. Sangat disarankan untuk menulis dengan alur penulisan dari umum ke khusus, yaitu
dari bahasan dasar-dasar ke bahasan yang lebih spesifik mengarah ke tujuan review. Review
bukan merupakan kumpulan ringkasan dari artikel yang dipelajari, namun merupakan hasil
analisis yang mendalam dari berbagai sumber pustaka sehingga mendapatkan kesimpulan.
5.1.

Tata Cara Penulisan Review yang Disarankan

Tata cara penulisan review berikut ini merupakan contoh tata cara penulisan yang sangat
disarankan. Penulis memulai tulisan dari informasi yang umum kemudian menjelaskannya
secara terperinci pada paragraf-paragraf selanjutnya. Setiap paragraf memiliki pokok pikiran
tersendiri yang saling berkaitan dengan tema tulisan. Berikut ini adalah contoh penulisan
review yang sangat disarankan.

3.4 Mikroplastik Pada Saluran Pencernaan Ikan
Penelitian – penelitian terdahulu tentang mikroplastik pada saluran pencernaan
ikan telah banyak dilakukan baik di luar negeri dan di Indonesia. Penelitian – penelitian
yang dilakukan di luar negeri antara lain dilakukan pada perairan California (Tanaka
and Takada, 2016), Samudera Atlantik (Lusher et al.,2015), Laut Mediterania (Alomar
and Deudero, 2017; Bellas et al., 2016), Pantai Perancis (Kazour et al., 2018) dan
muara Sungai Mondego (Portugal) (Bessa et al., 2018). Sedangkan penelitian yang
dilakukan di Indonesia yaitu di Makassar (Rochman et al., 2015; Tanaka and Takada,
2016), Teluk Pengandaran (Ismi et al., 2019), Pantai indah kapuk (Hastuti et al., 2019),
dan Selat Bali (Sarasita et al., 2020; Yudhantari et al., 2019).
Jenis - jenis mikroplastik pada saluran pencernaan ikan yang telah diidentifikasi
oleh para peneliti terdahulu dapat dibedakan menjadi 3 jenis yaitu berdasarkan
bentuk, warna, dan ukuran. Jenis mikroplastik berdasarkan bentuknya yaitu fiber, film,
butiran, busa, manik – manik, pelet, dan fragmen. Fiber dan fragmen merupakan jenis
mikroplastik yang paling banyak ditemukan pada saluran pencernaan ikan
(Baalkhuyur et al., 2018; Hastuti et al.,2019; Ismail et al., 2019; Lusher et al., 2015;
Pazos et al., 2017; Rochman et al.,2015; Yudhantari et al., 2019). Mikroplastik jenis
fiber berasal dari jaring atau alat pancing dan serat pakaian yang dapat masuk dan
menggumpal pada

saluran pencernaan

ikan

(United

Nations Environment

Programme, 2016). Sedangkan mikroplastik jenis fragmen berasal dari kantong –

19

kantong plastik besar yang terdegradasi menjadi serpihan – serpihan kecil
sehingga dapat masuk ke dalam saluran pencernaan ikan (Alomar et al., 2017;
Kasamesiri and Thaimuangpho,2020).
Warna mikroplastik yang ditemukan di saluran pencernaan ikan sangat bervariasi
seperti warna hitam, biru, abu – abu, jingga, hijau, ungu, merah, cokelat, kuning,
transparan. Warna mikroplastik yang banyak ditemukan di saluran pencernaan
ikan yaitu transparan, biru, merah, dan hitam (Hastuti et al., 2019; Kasamesiri and
Thaimuangpho, 2020; Lusher et al., 2015; Yudhantari et al., 2019). Mikroplastik
dengan berbagai warna yang ditemukan pada saluran pencernaan ikan dikarenakan
adanya kebingungan visual oleh ikan antara mangsa dengan mikroplastik (Alomar
et al., 2017; Kasamesiri and Thaimuangpho, 2020)

5.2.

Tata Cara Penulisan Review yang Tidak Disarankan
Berikut ini contoh model penulisan hasil review yang sebaiknya dihindari dan alternatif

perubahan tata cara penulisan yang disarankan.
5.2.1. Model 1: Penulisan Hasil Review yang Mengarah ke Kumpulan Ringkasan
Penulisan hasil review dengan gaya penulisan yang cenderung menyerupai kumpulan
ringkasan tidak disarankan. Contoh gaya penulisan tersebut dapat dilihat pada 3 contoh
berikut ini.
Contoh 1.
3.2.2

Sumber - Sumber Mikroplastik
Chatterjee and Sharma (2019) yang melakukan penelitian di Teluk Meksiko

Amerika Serikat menyebutkan bahwa kegiatan manusia terutama kegiatan industri
merupakan sumber utama mikroplastik di perairan laut. Jenis mikroplastik yang
ditemukan pada wilayah tersebut adalah bubuk resin pada industri manufaktur plastik.
Industri ini ditemukan berada di wilayah pesisir yang limbahnya dibuang ke laut melalui
sungai. Penelitian ini selain menemukan mikroplastik tipe pellet yang mendominasi
(65%), juga mendapatkan jenis Fiber (25%) dan Fragmen (10%).
Penelitian yang dilakukan oleh Henry et al., (2019) di wilayah pantai Amsterdam,
Belanda pada tahun 2019 menemukan jika perusahaan tekstil merupakan sumber dari
mikroplastik jenis fiber. Pada penelitiannya tersebut, penulis mengambil sampel di 30
titik diperairan sekitar Pabrik tekstil dan mendapatkan jenis mikroplastik fiber dominan
dibandingkan dengan jenis fiber. Fiber yang didapatkan pada penelitian ini berkisar
antara 0,1 mikron sampai dengan 10 mikron.
Kegiatan rumah tangga juga merupakan sumber mikroplastik yang berada di
perairan. Kegiatan rumah tangga yang dimasksud dalam penelitian ini adalah mencuci,
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membuang sampah dan aktifitas lainnya. Jenis mikroplastik yang banyak
ditemukan sebagai akibat kegiatan rumahtangga adalah jenis fiber. Jenis ini memiliki
ciri yaitu biasanya berbentuk memanjang dengan beberapa serabut kecil. Biasanya
memiliki warna yang beraneka ragam dari warna biru, merah, kuning hitam, dan abuabu (Mauludy et al., 2019). Selain kegiatan rumah tangga, jenis fiber juga ditemukan
pada aktifitas perikanan. Sumber utama fiber pada wilayah ini adalah dari alat tangkap.
Alat tangkap berupa jaring ikan merupakan sumber utama mikroplatik jenis fiber.
Menurut Yudhantari et al. (2019), kegiatan penangkapan ikan juga berkontribusi
besar pada banyaknya mikroplastik di perairan. Mikroplastik yang ditemukan umumnya
adalah jenis fiber yang diduga berasal dari alat penangkapan baik senar pancing
maupun jaring ikan. Ayuningtyas et al., (2019) juga menyatakan bahwa fiber
merupakan jenis mikroplastik yang banyak ditemukan di perairan sekitar Pelabuhan.
Fiber ini merupakan pecahan atau bekas alat tangkap yang hancur di perairan.
Mikroplastik juga bersumber dari kegiatan pariwisata pantai. Jenis mikroplastik
yang ditemukan di wilayah perairan disekitar wisata pantai adalah jenis fiber dan film.
Mikroplastik jenis ini bersumber dari aktifitas wisatawan menggunakan plastik sekali
pakai di pesisir pantai yang dapat menjadi mikroplastik (Chatterjee and Sharma, 2019).
Penelitian yang dilakukan oleh Hiwari, et.al (2020) juga menyebutkan jika mikroplastik
jenis film dan fiber banyak ditemukan di wilayah pantai wisata di Teluk Meksiko
terutama pada musim panas.

Pada contoh diatas penulis menyampaikan gagasan menjadi paragraf tersendiri
berdasarkan masing-masing sumber pustaka. Penulisan semacam ini menyebabkan
informasi yang ingin diberikan menjadi terpisah-pisah dan tidak mudah dipahami oleh
pembaca. Oleh karena itu penulisan review seperti contoh di atas disarankan dihindari dan
dapat diperbaiki sehingga berubah menjadi sebagaimana contoh berikut:
3.2.2

Sumber - Sumber Mikroplastik

Mikroplastik dalam ekosistem (darat dan perairan) dapat disebabkan oleh berbagai
kegiatan manusia yang mencakup kegiatan rumah tangga, kegiatan industri, dan
kegiatan

pesisir

(penangkapan

ikan

dan

kegiatan

wisata) (Chatterjee and

Sharma, 2019; Henry et al., 2019; Hiwari et al., 2019; Mauludy et al., 2019). Kegiatan
– kegiatan ini menyumbang jenis mikroplastik yang berbeda sesuai dengan kegiatan
yang dilakukan. Kegiatan rumah tangga dapat menyumbang mikroplastik jenis
fragmen dan juga jenis fiber (Mauludy et al., 2019) yang berasal dari limbah domestik
dan kegiatan mencuci. Bidang industri dapat menyumbang jenis pelet (Hidalgo-Ruz
et al., 2012), bubuk resin pada industri manufaktur plastik (Chatterjee and Sharma,
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2019), dan juga fiber pada industri tekstil (Henry et al., 2019). Pada kegiatan pesisir
khususnya bidang penangkapan ikan, jenis mikroplastik yang paling dominan adalah
fiber yang berasal dari alat tangkap ikan (Ayuningtyas et al., 2019; Mauludy et al.,
2019; Yudhantari et al., 2019) dan pada kegiatan wisata, wisatawan menggunakan
plastik sekali pakai di pesisir pantai yang dapat menjadi sumber mikroplastik jenis film
dan fragmen di perairan (Chatterjee and Sharma, 2019).

Contoh 2.
Pada contoh berikut ini penulis mengemukakan gagasannya dalam 2 paragraf. Jika dipelajari
maka kedua paragraf tersebut terlihat seperti kumpulan ringkasan dari beberapa sumber yang
memiliki tema yang sama sehingga tidak dapat dengan mudah dimengerti oleh pembaca.
Pada pengoperasian alat tangkap purse seine terdapat beberapa faktor yang
mempengaruhi hasil produksi unit penangkapan purse seine. Faktor produksi yang
secara signifikan mempengaruhi hasil tangkapan adalah faktor dimensi alat tangkap,
yaitu panjang dan dalam jaring Pratama et al., (2016). Menurut Solicha (2013),
panjang jaring mempengaruhi hasil tangkapan purse seine yang dioperasikan di
Perairan Prigi, Jawa Timur. Hal tersebut disebabkan oleh semakin panjang jaring
purse seine yang dioperasikan akan menambah kapasitas alat tangkap dalam
menangkap ikan dalam volume yang relatif lebih besar. Penelitian faktor produksi alat
tangkap purse seine yang beroperasi di Perairan Kendari menyatakan bahwa selain
faktor panjang, dalam jaring juga mempengaruhi hasil tangkapan. Hal ini disebabkan
oleh dengan penggunaan jaring yang memiliki kedalaman yang relatif tinggi, maka alat
tangkap purse seine akan memiliki jangkauan swimming layer ikan yang lebih besar
(Mukhtar, 2008).
Faktor-faktor lain yang juga memiliki pengaruh terhadap hasil tangkapan purse
seine adalah yang berkaitan dengan usaha penangkapan yaitu trip penangkapan dan
jumlah anak buah kapal (ABK) (Wiyono dan Hufiadi, 2014). Menurut Pratama et.al
(2016), semakin bertambahnya waktu trip penangkapan akan mengakibatkan
terjadinya penurunan hasil tangkapan yang didaratkan. Hal ini disebabkan oleh
keterbatasan volume palka kapal yang mampu menampung hasil tangkapan dan
membuat kecepatan kapal menjadi tidak efisien. Menurut Solicha (2013), dengan
memperkerjakan ABK dengan jumlah lebih banyak, akan menunjang pengoperasian
alat tangkap purse seine semi manual dan berdampak pada peningkatan hasil
tangkapan.

Pada contoh diatas paragraf 1 dan 2 membahas topik yang sama sehingga dapat di tulis ulang
dan diperbaiki menjadi seperti contoh berikut.
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Pada pengoperasian alat tangkap purse seine terdapat beberapa faktor yang mampu
mempengaruhi produksi hasil tangkapan purse seine, yaitu: (1) Faktor dimensi alat
tangkap yaitu faktor yang berkaitan dengan panjang dan dalam jaring (Pratama et al.,
2016; Solicha, 2013; Mukhtar, 2008); (2) Faktor usaha penangkapan yaitu faktor yang
berkaitan dengan jumlah trip penangkapan dan jumlah anak buah kapal (ABK)
(Wiyono dan Hufiadi, 2014; Pratama et al., 2016; Solicha, 2013).

Contoh 3.
Pada contoh berikut ini, penulis menulis hasil review dengan isi yang menyerupai kumpulan
ringkasan. Hal ini dapat terlihat dari isi masing masing paragraf adalah hasil ringkasan dari
satu penulis yang berbeda.
Menurut Nurdiani (2018), kandungan senyawa bioaktif pada ekstrak daun buah naga
berupa fenol dan alkaloid dapat mengganggu mekanisme sintesis dinding sel bakteri.
Kerusakan dinding sel yang mengakibatkan lisis atau penghambatan sintesis dinding sel,
pengubahan permeabilitas membran sitoplasma sehingga menyebabkan keluarnya bahan
makanan melalui dinding sel, denaturasi protein sel dan perusakan sistem metabolisme di
dalam sel dengan cara penghambatan kerja enzim intraseluler.
Menurut Kusuma et al. (2019), daun sirih memiliki kandungan senyawa aktif fenol
yang berupa carvacrol sebagai bahan antiseptik dan antimikroba yang mampu
menghambat pertumbuhan bakteri. Senyawa alkaloid memiliki mekanisme penghambatan
dengan cara mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga
lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel tersebut.
Flavonoid dapat merusak membran sitoplasma yang dapat menyebabkan bocornya
metabolit penting dan menginaktifkan sistem enzim bakteri.
Menurut Hertika et al. (2019), kandungan bahan aktif yang berfungsi sebagai anti
bakteri pada daun binahong yaitu saponin, flavonoid dan alkaloid. Flavonoid berfungsi
sebagai antimikroba, antivirus dan sebagai immunostimulan. Sedangkan saponin bekerja
sebagai antibakteri dengan mengganggu stabilitas membran sel bakteri sehingga
menyebabkan sel bakteristik. Mekanisme alkaloid diduga adalah mekanisme mengganggu
komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga lapisan dinding sel tidak
terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel tersebut.
Menurut Yuniarti et al. (2019), daun Mangorve memiliki kandungan senyawa aktif
fenol dan saponin sebagai bahan antiseptik dan antimikroba yang mampu menghambat
pertumbuhan bakteri. Senyawa fenol memiliki mekanisme penghambatan dengan cara
mengganggu komponen penyusun membrane pada sel bakteri, sehingga lapisan dinding
sel tidak terbentuk secara sempurna sehingga menyebabkan sel tersebut pecah dan mati.
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Model penulisan seperti diatas tidak disarankan, sehingga dapat diringkas menjadi paragraf
yang berisi review dari beberapa pendapat orang lain seperti pada contoh berikut.
Beberapa bahan alami seperti daun sirih, daun dan buah naga, daun mengrove, dan
daun binahong dapat menghasilkan senyawa bioaktif yang berfungsi sebagai anti bakteri
(Nurdiani,2018; Kusuma et al. ,2019; Hertika et al.,2019; Yuniarti et al., 2019). Senyawa
bioaktif tersebut antara lain yaitu Fenol yang ditemukan pada daun binahong
(Nurdiani,2018; Kusuma et al. ,2019, Yuniarti et al.2019), kemudian senyawa Alkaloid
pada daun binahong dan daun buah naga (; Kusuma et al. ,2019; Hertika et al.,2019),
serta Saponin yang terkandung pada daun mangrove dan daun binahong (Hertika et
al.,2019; Yuniarti et al.2019).

5.2.2. Model 2: Penulisan Hasil Review yang Mengarah ke Kumpulan Tabel
Penggunaan tabel dalam menulis hasil review tidak dilarang, namun jika penulis
ingin menggunakan tabel maka harus disertai dengan kalimat pengantar tabel dan
kesimpulan mengenai isi tabel tersebut. Selain itu penulis harus lebih selektif untuk memilih
apakah informasi yang akan diberikan lebih sesuai disajikan dalam bentuk tabel atau dalam
bentuk tulisan pada pargraf. Berikut ini contoh perubahan bentuk informasi dari bentuk tabel
menjadi dalam bentuk paragraf.
Contoh 1.
Berikut ini adalah pola pertumbuhan ikan lemuru Sardinella lemuru di berbagai
perairan di Indonesia (Tabel 6).
Tabel 6. Pola Pertumbuhan Lemuru di Indonesia
No

Perairan

N

Nilai b

1.
2.
3

Selat Sunda
Selat Bali
Selat Madura

210
2850
485

3,12
3,16
2,99

Pola
Pertumbuhan
Alometrik positif
Alometrik positif
Alometrik positif

4

Selat Lombok

1657

4,1

Alometrik positif

5

655

3,3

Alometrik positif

2801

3,6

Alometrik positif

Setyohadi et.al
(2018)

7.

Perairan
Muncar
Perairan
Utara Jawa
Timur
Perairan Prigi

508

Alometrik positif

Habibah (2019)

8.

Perairan Prigi

J = 3,7
B = 4,00
3,13

Alometrik positif

Islami (2020)

6

1785
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Referensi
Pangaribuan (2018)
Wujdi et al., (2012)
Harlyan dan
Sambah (2015)
Sunardi dan
Rahman (2019)
Setyohadi (2010)

Pada contoh diatas penulis memilih tabel sebagai media dalam menyampaikan
informasi pola pertumbuhan ikan lemuru di Indonesia. Penulis secara detail menulis satu
persatu penelitian dan lokasinya beserta hasilnya. Namun informasi yang diberikan lebih
akan mudah dipahami jika disampaikan dalam bentuk paragraf karena pola pertumbuhan
yang disampaikan hanya satu jenis saja yaitu alometrik positif. Sehingga tabel diatas dapat
ditulis ulang menjadi sebuah paragraf yang ringkas dan informasi dapat langsung ditangkap
oleh pembaca.
Secara umum, pola pertumbuhan ikan lemuru Sardinella lemuru di beberapa perairan
sekitar Pulau Jawa seperti perairan Selat Sunda, Selat Bali, dan Perairan Prigi dalam 8
tahun terakhir memiliki pola pertumbuhan alometrik positif (Habibah, 2019; Harlyan dan
Sambah (2015); Islami, 2020; Pangaribuan, 2018; Setyohadi ,2010; 2018; Sunardi dan
Rahman (2019); Wujdi et al., 2012).

Contoh 2.
Pada contoh berikut ini penulis menyampaikan hasil dari telaah pustaka yang
dilakukan dalam bentuk tabel ringkasan artikel dan/atau penelitian yang telah dibaca. Tabel
tersebut berisi bahasan antara lain yaitu judul, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan
penelitian. Penggunaan model demikian tidak disarankan karena tabel tersebut
merupakan salah satu proses dalam penyusunan review dan bukan merupakan hasil
review sehingga sebaiknya diletakkan pada Lampiran. Pada hasil review hanya berisi
telaah dan analisis dan atau temuan yang diperoleh dari tabel yang disampaikan.
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5.3.

Penggunaan Gambar, Grafik, Tabel maupun Ilustrasi Lainnya.
Isi pada hasil review dapat menggunakan Gambar, Grafik, Tabel maupun ilustrasi

lainnya, baik yang berasal dari sumber pustaka maupun dari hasil analisis penulis. Perlu
diperhatikan jika ilustrasi tersebut berasal dari sumber tertentu maka harus mencantumkan
sumbernya. Jika sumber asli menggunakan selain Bahasa Indonesia maka sedapat
mungkin diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia baku. Tidak ada batasan jelas tentang
jumlah ilustrasi yang diambil dari sumber pustaka, namun sebaiknya tidak menjadi dominan
dalam suatu laporan review.
Setiap ilustrasi baik Gambar, Tabel, Grafik yang ditampilkan harus jelas dan jika ada
kata atau kalimat didalamnya dapat dengan mudah dibaca. Sangat disarankan jika
gambar/grafik/ilustrasi yang ditampilkan adalah bukan hanya merupakan hasil menyalin
(Copy and Paste) dari satu sumber pustaka namun merupakan hasil telaah atau kumpulan
beberapa sumber pustaka.
Contoh.

Gambar 10. Grafik Tingkat Kelulushidupan Ikan Uji pada Penelitian Terdahulu
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BAB VI PENGUTIPAN DAN PENULISAN DAFTAR PUSTAKA
Pengutipan dan penulisan daftar pustaka yang dicantumkan dalam teks akan dibahas
dalam bab ini. Tata cara pengutipan dan penulisan daftar pustaka mengikuti format standar
American Psychological Association (APA). Manajemen dan penulisan pustaka
disarankan menggunakan perangkat lunak manajemen pustaka misalnya Zotero,
Mendeley, Endnote dan lain-lain.

6.1.

Kutipan Pustaka yang disajikan dalam Teks
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya menetapkan penulisan

pustaka dalam teks mengikuti cara nama dan tahun sesuai format APA. Nama pengarang
yang ditulis dalam teks hanya nama keluarga atau nama belakang. Penulisan tahun
diletakkan dalam kurung di belakang nama. Jika tidak spesifik tertulis pengarangnya,
misalnya pada laporan yang dikeluarkan oleh Lembaga atau dinas tertentu, maka cukup
ditulis judul laporan atau buku tersebut diikuti dengan tahun terbitnya.
Contoh:
1. Nursyam (2015) melaporkan …………… dst.
2. Berdasarkan penelitian Arfiati (2014), diperoleh fakta bahwa …… dst.
3. Syarat mutu ikan segar yang digunakan dalam penelitian adalah ........ (Sukoso,
2015).
4. Laporan Statistik Perikanan Tangkap Jawa Timur tahun 2018 (DPK Jawa Timur,
2019) menunjukkan bahwa….
5. Pertumbuhan dan kesehatan ikan kerapu sangat dipengaruhi oleh suhu, salinitas,
asupan makanan, dan kualitas air (Maftuch et al., 2017; Firdaus dan Kusuma, 2018;
Kilawati et al., 2018)

Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan, antara lain:
1. Nama pengarang yang ditulis oleh satu orang, ditulis nama belakang penulis
tersebut, contoh: Setyohadi (2015).
2. Nama pengarang yang terdiri dari dua orang ditulis nama belakang penulis pertama
dan kedua, contoh: Sambah dan Susilo (2015).
3. Bilamana pustaka yang dikutip ditulis oleh tiga orang atau lebih, dicantumkan nama
belakang penulis pertama sedangkan nama penulis lainnya tidak perlu
dicantumkan, diganti dengan singkatan et al., misalnya: Sunardi, et al. (2014) atau
Ekawati, et al. (2018.b).
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4. Penulis tidak diperbolehkan mengutip hasil penelitian atau pendapat dari peneliti
yang tercantum dalam pustaka penulis lainnya, hanya diperbolehkan kalau
menunjukkan editor. Contoh: Biale (1984) dalam Sutrisno (1989), tidak boleh lagi
dipergunakan.
6.2.

Penulisan Referensi pada Daftar Pustaka

6.2.1. Ketentuan umum.
Daftar pustaka disajikan pada halaman baru, dengan judul daftar pustaka diketik
dengan huruf kapital dan diletakkan di sisi tengah halaman. Daftar pustaka harus
merupakan sumber penulisan yang diacu oleh penulis dan dicantumkan dalam teks.
Penulisan baris pertama daftar pustaka dimulai dari batas tepi kiri kertas. Baris kedua dan
seterusnya dalam penulisan pustaka dimulai pada karakter ke-6. Jarak spasi kalimat pada
daftar pustaka adalah 1 spasi. Daftar pustaka berisi semua pustaka yang digunakan penulis
dalam menulis karya ilmiah, disusun ke bawah menurut abjad nama akhir dari penulis
pertama. Selanjutnya tentang penulisan nama diatur sebagai berikut:
1. Nama penulis yang lebih dari satu kata, ditulis nama terakhir atau nama yang biasa
dikenal dalam publikasi ilmiah.
Contoh:
Eddy Suprayitno ditulis Suprayitno, E.;
Arning Wilujeng Ekawati, ditulis Ekawati, A.W.;
Feni Iranawati, ditulis Iranawati, F.
2. Jika nama Tionghoa terdiri dari tiga kata yang terpisah, maka kata yang pertama
adalah menunjukkan nama keluarga.
Contoh:

Gan Koen Han ditulis Gan, K.H.

3. Jika nama Tionghoa terdiri dari tiga kata dengan dua kata memakai garis
penghubung, maka kedua kata yang dihubungkan adalah nama diri (bukan nama
keluarga).
Contoh:

Hwa-wee Lee ditulis Lee, H.

4. Bila terdapat dua atau lebih pustaka dengan penulis pertama sama, maka penulisan
pada pustaka berikutnya tetap ditulis lengkap
Contoh:
Ekawati, A.W. & Maftuch (2003). Pertumbuhan dan efisiensi pakan ikan nila
merah (Oreochromis sp.) yang dipelihara pada media bersalinitas.
Jurnal Akuakultur Indonesia. 2(1), 27-30.
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Ekawati, A.W. & Firdaus, M. (2003). Pertumbuhan dan efesiensi pakan ikan
nila merah (Oreochromis sp.) yang dipelihara pada media
bersalinitas. Jurnal Akuakultur Indonesia. 2(1), 27-30.

Ekawati, A.W (2018). Penggunaaan lemak kepala udang dalam pakan ikan
nila (Oreochromis niloticus). Journal Fisheries and Marine Research
6(2), 89-95.
5. Bila terdapat dua atau lebih pustaka dengan penulis dan tahun yang sama maka
nama penulis pada pustaka diurutkan dengan abjad a, b, c, dst.
Contoh:
Martosubroto, P. (1997a). Mangrove in Indonesia. Proceeding of the Workshop on Mangrove and Estuarine Area Development for the IndoPacific Region. Philipine. pp 153-160.
Martosubroto, P. (1997b). Analisis Nilai Tambah Ikan Layur (Trichiurus
savala) Kering di UKM Mawardi Desa Weru, Kecamatan Paciran
Kabupaten Lamongan. Proceeding Simposium Nasional Kelautan dan
Perikanan. pp 181-186.
6. Apabila terdapat nama penulis dengan nama belakang dan inisial yang sama, maka
sertakan nama lengkap dari inisial didalam tanda kurung.
Brooks, G. [Geraldine]. (2005). March. New York, NY: Viking.
Brooks, G. [Gwendolyn]. (1949). Annie Allen. New York, NY: Harper &
Brothers.
6.2.2. Tata Cara Penulisan Sumber Pustaka Berupa Jurnal
Penulisan sumber pustaka berupa jurnal dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu:
a) Jurnal edisi cetak
Nama belakang, Inisial nama depan. Inisial nama tengah. (Tahun terbit). Judul
makalah/artikel. Nama jurnal. Volume (issue), halaman.
Contoh:
Setyohadi, D., Sunardi, S., Mukhlis, N., & Cahya, C. N. (2016). Cuttlefish (Sepia
spp.) Identification and Biological Analysis of a Dominant Cuttlefish Species
Landed in Muncar, Banyuwangi Regency, East Java. Research Journal of
Life Science, 3(2), 109-118.
Arfiati, D., Herawati, E., Buwono, N., Firdaus, A., Winarno, M., & Puspitasari, A.
(2019). Struktur komunitas makrozoobentos pada ekosistem lamun di
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paciran, kabupaten lamongan, jawa timur. JFMR (Journal of Fisheries and
Marine Research), 3(1), 1-7.
b) Jurnal Online
Pada dasarnya sama dengan penulisan jurnal edisi cetak, namun ditambah dengan
tautan Digital Object Identifier (DOI). DOI adalah susunan angka khusus yang
menunjukkan link dokumen pada internet. Format penulisa pustaka berupa jurnal
online adalah sebagai berikut:
Nama belakang, Inisial nama depan. Inisial nama tengah. (Tahun terbit). Judul
makalah/artikel. Nama jurnal. Volume (issue), halaman. DOI:https/xxxx
Contoh:
Ayuningtyas, W., Yona, D., Julinda, S., & Iranawati, F. (2019). Kelimpahan
mikroplastik pada perairan di Banyuurip, Gresik, Jawa Timur. JFMR (Journal
of

Fisheries

and

Marine

Research),

3(1),

41-45.

doi:http://dx.doi.org/10.21776/ub.jfmr.2019.003.01.5
Hariati, A. M., Machiels, M. A. M., Verdegem, M. C. J., & Boon, J. H. (1994). The
prevalence of ruptured intestine syndrome in African catfish Clarias
gariepinus (Burchell 1822) fed different rations when between 3 and 5 weeks
old.

Aquaculture,

125(1),

11–16.

https://doi.org/10.1016/0044-

8486(94)90277-1
Kusuma, W. E., Ratmuangkhwang, S., & Kumazawa, Y. (2016). Molecular
phylogeny and historical biogeography of the Indonesian freshwater fish
Rasbora lateristriata species complex (Actinopterygii: Cyprinidae): Cryptic
species and west-to-east divergences. Molecular Phylogenetics and
Evolution, 105, 212–223. https://doi.org/10.1016/j.ympev.2016.08.014
Maftuch, Kurniawati, I., Adam, A., & Zamzami, I. (2016). Antibacterial effect of
Gracilaria verrucosa bioactive on fish pathogenic bacteria. The Egyptian
Journal

of

Aquatic

Research,

42(4),

405–410.

https://doi.org/10.1016/j.ejar.2016.10.005
Nursyam H. (2017). Antibacterial Activity of Metabolites Products of Vibrio
alginolyticus Isolated from Sponge Haliclona sp. against Staphylococcus
aureus. Italian Journal of Food Safety, 6(1), 6237. doi:10.4081/ijfs.2017.6237

6.2.3. Prosiding /kumpulan makalah pada seminar
Tata cara penulisan sumber pustaka berupa proseding seminar adalah sama dengan
jurnal baik berupa edisi cetak maupun elektronik.
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1. Proceeding edisi Cetak:
Nama belakang, Inisial nama depan. Inisial nama tengah. (Tahun terbit). Judul
makalah/artikel. Nama jurnal. Volume (issue). halaman.
2. Proceeding edisi elektronik/ online
Nama belakang, Inisial nama depan. Inisial nama tengah. (Tahun terbit). Judul
makalah/artikel. Nama jurnal. Volume (issue). halaman. DOI:https/xxxx
Contoh:
Fuad, M. A. Z., & Fais D A, M. (2017). Automatic Detection of Decadal Shoreline
Change on Northern Coastal of Gresik, East Java – Indonesia. IOP
Conference Series: Earth and Environmental Science, 98, 12-20.
https://doi.org/10.1088/1755-1315/98/1/012001
Yanuhar, U. (2015). Effects of Pigment-Protein Fraction from Nannocloropsis
oculata on TNFα and IL-6 which Act as an Anti-Inflammatory against Viral
Nervous Necrosis (VNN) Infection. 2nd Humboldt Kolleg in Conjunction with
International Conference on Natural Sciences 2014, HK-ICONS 2014, 14,
437–443. https://doi.org/10.1016/j.proche.2015.03.059
6.2.4. Buku yang dicetak
Format dasar penulisan pustaka berupa buku yang dicetak adalah sebagai berikut:
1. Nama pengarang diawali nama belakang kemudian inisial nama depan, dan inisial
nama tengah.
2. Jika penulis lebih dari 1 orang, maka nama seluruh penulis harus tertulis pada daftar
pustaka.
3. Judul buku diketik miring (Italic) setiap kata termasuk sub judul diawali dengan huruf
besar hanya pada kata pertama.
Nama belakang, Inisial nama depan. Inisial nama tengah. (Tahun terbit). Judul buku.
Lokasi /kota penerbit: Penerbit.
Contoh:
Firdaus, M. (2017). Diabetes dan rumput laut cokelat. Malang. Universitas Brawijaya
Press.
Susilo, E. (2010). Dinamika struktur sosial dalam ekosistem pesisir. Malang.
Universitas Brawijaya Press.
6.2.5. Buku dengan Editor/ Edited Book
Buku berupa Edited Book yang merupakan hasil telaah satu maupun kolaborasi
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beberapa penulis biasanya jelas disebutkan sebagai Edited book pada sampul buku
tersebut. Format umum penulisan pustaka adalah sama dengan buku cetak namun
perbedaanya adalah pemberian tanda editor dengan singkatan (Ed) untuk editor tunggal
dan (Eds) untuk lebih dari 1 editor.
Nama belakang, Inisial nama depan. Inisial nama tengah. (Ed). (Tahun terbit). Judul
buku. Lokasi /kota penerbit: Penerbit.
Contoh:
Gupta, R. (Ed.). (2003). Remote sensing geology. Germany: Springer-Verlag.

6.2.6. Chapter Buku pada Edited Book
Beberapa buku merupakan kumpulan bab / chapter yang ditulis oleh beberapa
penulis. Jika masing masing bab terdapat informasi dengan jelas siapa yang menulis maka
tata cara penulisan pustaka untuk masing masing bab tersebut adalah sebagai berikut:
Nama belakang, Inisial nama depan. Inisial nama tengah. (Tahun terbit). Judul bab.
Nama depan dan Nama belakang editor. (Ed). Judul buku (halaman) Lokasi
/kota penerbit: Penerbit.
Contoh:
Longacre, W. A., & Ayres, J. E. (1968). Archeological lessons from an Apache
wickiup. In S. R. Binford & L. R. Binford (Eds.), Archeology in cultural systems
(pp. 151-160).

6.2.7. Buku Elektronik (E-Book)
Penulisan pustaka buku elektronik pada dasarnya mirip dengan penulisan buku
cetak, namun perbedaannya adalah informasi penerbit tidak dicantumkan namun diganti
dengan URL atau DOI.
Nama belakang, Inisial nama depan. Inisial nama tengah. (Tahun terbit). Judul buku.
http://dx.doi.org/10.xxxx/xxxxxx ATAU Retrieved from URL.

Contoh:
Sambah, A.B. and Miura, F. (2019). Geo Spatial Analysis for Tsunami Risk Mapping,
Advanced Remote Sensing Technology for Synthetic Aperture Radar
Applications,

Tsunami

Disasters,

and

Infrastructure,

DOI:

10.5772/

intechopen.82665. Available from
:https://www.intechopen.com/books/advanced-remote-sensing-technology-forsynthetic-aperture-radar-applications-tsunami-disasters-andinfrastructure/geo-spatial-analysis-for-tsunami-risk-mapping
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Sayre, R. K., Devercelli, A. E., Neuman, M. J., & Wodon, Q. (2015). Investment in
early childhood development: Review of the world bank's recent experience.
https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0403-8

6.2.8. Tesis dan Disertasi
Iranawati, F. (2014). An assessment of the geographical scale of recurrent gene flow
in wild populations of two species of Mekong River carps (Henicorhynchus spp.)
PhD

thesis,

Queensland

University

of

Technology.

Retrieved

from

https://eprints.qut.edu.au/71217/
Lestariadi, R. A. (2012). Production efficiency analysis for white shrimp (Panaeus
vannamei) aquaculture farms in Lamongan Regency, East Java Province,
Indonesia. Thesis, Prince of Songkla University.
http://repository.ub.ac.id/id/eprint/159083
6.2.9. Websites /laman
Format penulisan sumber pustaka berupa websites ada 2 kategori, yaitu
a. Jika terdapat informasi penulis artikel/laman
Nama belakang, Inisial nama depan. Inisial nama tengah. (Tahun terbit, Bulan,
tanggal terbit). Judul artikel atau halaman. Retrieved from URL /diunduh dari
Contoh:
Sumarsono, A. (22 Mei 2017). Banjir Rob Melanda Desa Randu Tatah Kecamatan
Paiton, Kabupaten Probolinggo Jawa Timur.

Diambil

dari

http://bpbd.probolinggokab.go.id/id/berita/banjir-rob-di-desa-randu-tatahpaiton-probolinggo/. Diakses pada tanggal 20 Januari 2019 jam 13.30 WIB.

b. Jika tidak terdapat informasi penulis artikel/ laman
Judul artikel. (Tahun terbit, Bulan, tanggal terbit). Retrieved from URL /diunduh dari
Contoh:
Harga Tuna Sendang Biru Terjun Bebas. (2 Februari 2020) Berita diambil dari
http://Jawapos.co.id/beritautama/malang/. Diakses pada tanggal 20 Februari
2020 jam 13.40 WIB.
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6.2.10. Pustaka berupa Abstrak
Informasi yang diperoleh dari abstraknya saja, sumber pustaka dapat di tulis sebagai
berikut:
Ohmiya, Y., T. Hirano and M. Ohashi. (1996). The structural origin of the color
differences in the bioluminescence of firefly luciferase. Abstracts FEBS
Letters 381 (1) : 83-86
6.2.11. Pustaka berupa Sumber Lainnya


Pustaka berupa buletin dimana nama penulis adalah instansi, tidak ada nomor
halaman,
Contoh:
UNEP, (1993). United National Environment Program: Environmental Data Report,
1993-1994. Blackwell Publishers, Oxford, UK. n.p



Pustaka berupa artikel surat kabar dengan halaman terpisah. Contoh:
Pratikto, W.A. (2004). Pengelolaan kelautan berbasis pengetahuan. Harian Umum.
Republika. 18 Maret 2004. Hlm. 4



Pustaka berupa rujukan dari lembaga tidak ada nama pengarang. Contoh:
Direktorat Jenderal Perikanan. 1983. Prospek Pengembangan Perikanan
Indonesia. Jakarta. 52 hlm.



Pustaka dari Dokumen Resmi Pemerintah yang diterbitkan oleh suatu penerbit
tanpa penulis dan tanpa lembaga. Contoh:
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem
Pendidikan Nasional. 1990. PT Armas Duta Jaya. Jakarta.



Bahan pustaka yang tidak diterbitkan
Contoh Penulisan pustaka dari bahan pustaka yang tidak diterbitkan adalah :
Bariizi, A. (1992). Teknik Perencanaan Linear untuk Penyusunan Rencana di
Bidang Pertanian IPB, Bogor. (tidak diterbitkan).…hlm



Artikel dalam ensiklopedi Contoh:
Morris, E.P. (1936). The Latin Language. Encyclopedia Americana. pp: 47-48.
Julian, T.W. 1974. Goldfish. The Dell Encyclope- dia of Tropical Fish. Dell
Publishing. Co. Inc. p.93-9f
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Lampiran
Lampiran 1. Contoh Outline pada Proposal Review
Judul : Biomarker Metallothionein (MT) pada Moluska, Tingkat Sensitifitas, dan
Kajian Hasil Penelitian Terdahulu
1. Latar Belakang
 Pencemaran logam berat di perairan
 Jenis jenis logam berat dan dampaknya bagi organisme perairan dan manusia
 Potensi Metallothionein sebagai biomarker cemaran logam berat
 Moluska sebagai akumulator logam berat
 Eskpresi MT pada moluska sebagai insikator cemaran logam berat
2. Tujuan Review
 Menganalisis kemampuan moluska sebagai bioakumulator logam berat
berdasarkan penelitian terdahulu
 Menganalisis hubungan antara pencemaran logam berat di perairan terhadap MT
pada moluska berdasarkan review hasil penelitian sebelumnya
 Menganalisis hubungan antara range kadar logam berat hubungannya dengan
range MT sesuai dengan kadar logam berat pada moluska berdasarkan review
penelitian terdahulu
3. Metode Review
 Menggunakan tipe Narrative review
 Metode review studi pustaka atau pengumpulan data sekunder dari hasil penelitian
terdahulu dari jurnal ilmiah nasional dan internasional (dikembangkan dengan
metode pencarian pustaka dan membuat diagram skema review)
 Untuk menentukan range hubungan antara kadar logam berat dengan kadar MT
dilakukan analisis dengan analisis statistik parametrik untuk membuat interval range
4. Hasil Review
Bahasan yang akan ditulis pada bab ini antara lain adalah sebagai berikut:
 Pencemaran logam berat di perairan (sumber, dampak)
 Akumulasi logam berat di dalam tubuh organisme perairan
 Moluska di perairan, peran moluska pada perairan, Jenis jenis moluska pada
perairan (ordo, kelas, genus) Akumulasi logam pada moluska
 Biomarker (pengertian dan manfaat)
 MT sebagai biomarker cemaran logam (definisi, struktur MT, mekanisme pengikatan
logam oleh MT, manfaat MT)
 Kajian hubungan antara cemaran logam dan MT sebagai indikator pada lingkungan
perairan
 Pola hubungan antara cemaran Cadmium (Cd) terhadap ekpresi MT kuantitatif pada
moluska yang dipilih (Bivalvia).
35

36

