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BAB I  PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Karya Tulis Ilmiah yang selanjutnya disingkat dengan istilah “KTI” menurut Asropi 

(2014) adalah Karya Ilmiah (Scientific Paper) dalam tulisan cetak atau non cetak (dengan 

memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan), 

disusun secara perorangan atau kelompok menegenai penelitian atau pengkajian suatu pokok 

bahasan, atau pengembangan gagasan tertentu, dengan cara melakukan identifikasi, deskripsi, 

analisis, dan memberikan konklusi atau rekomendasi. Pembuatan KTI di Politeknik Negeri 

Nusa Utara Jurusan Perikanan dan Kebaharian dibatasi pada suatu materi objek penelitian 

perikanan sesuai bidang minat/program studi dari mahasiswa tersebut.  

Latar belakang pembuatan KTI ini adalah sebagai salah satu syarat tugas akhir di 

Politeknik Negeri Nusa Utara Pendidikan, khususnya untuk untuk mencapai gelar Akademik 

Sarjana Terapan di Program Studi Pengolahan dan Penyimpanan Hasil Perikanan. KTI adalah 

mata kuliah terakhir dan wajib yang harus diselesaikan dengan predikat lulus setelah 

menyelesaikan mata kuliah - mata kuliah sebelumnya dengan jumlah sks tertentu, sesuai 

ketentuan di Politeknik Negeri Nusa Utara. Kode mata kuliah KTI adalah PNU 835 dengan 

beban Satuan Kredit Semester-nya (1 sks). Penulisan karya tulis ilmiah merupakan tindak 

lanjut dari pelaksanaan magang industri selama enam bulan dengan beban 20 sks atau sebagai 

bentuk laporan akhir dari pelaksanaan magang tersebut. 

Pada pelaksanaannya mahasiswa dibimbing oleh dua Dosen Pembimbing, yaitu 

pembimbing utama yang disebut Pembimbing I dan pembimbing pendamping yang disebut 

Pembimbing II. 

Karakteristik Karya Tulis Ilmiah pada Program Studi Pengolahan dan Penyimpanan 

Hasil Perikanan ialah Mengacu pada teori yaitu sebagai landasan berpikir (kerangka pemikiran) 

dalam pembahasan masalah, Lugas dan objektif yaitu tidak emosional, bermakna tunggal, tidak 
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menimbulkan interprestasi lain, Logis berdasarkan fakta yaitu disusun berdasarkan urutan yang 

konsisten sesuai yang terjadi, Efektif dan efisien yaitu KTI yang dibuat diharapkan ringkas dan 

bermutu dibandingkan dengan karya ilmiah yang tebal namun penuh kutipan dan pustaka acuan 

yang tidak bermanfaat untuk berargumentasi. Faktor penghematan sumberdaya diutamakan, 

baik kertas, tinta dan ruang penyimpanan dan Implementasi teknologi informasi Perikanan, 

yaitu KTI diharapkan dapat menemukan dan menyebarkan hasil-hasil penelitian terapan, kaji 

– tindak maupun paket teknologi tepat guna untuk dimanfaatkan dalam kegiatan produksi bagi 

peningkatan taraf hidup masyarakat.  

 

1.2 Tujuan  

Tujuan dalam penulisan Panduan KTI ini adalah membantu dosen pembimbing untuk 

memberikan pemahaman kepada mahasiswa suatu objek perikanan yang dipraktekkan atau 

diteliti agar dapat berpikir secara logis dan ilmiah dalam menguraikan urutan pekerjaan dan 

membahas permasalahannya serta dapat menuangkannya secara sistematis dalam bentuk suatu 

karya ilmiah yang terstruktur. Sedangkan bagi mahasiswa sendiri adalah agar dapat berpikir 

secara logis dan ilmiah dalam menguraikan dan membahas suatu permasalahan serta dapat 

menuangkannya secara sistematis dan terstruktur dalam bentuk laporan karya tulis.  

 

1.3 Manfaat  

Panduan penulisan KTI ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut :  

1. Bagi bidang keilmuan perikanan dan kebaharian adalah mampu menghasilkan suatu 

laporan tepat guna yang hasilnya dapat diaplikasikan secara vokasi bagi masyarakat 

atau stakeholder terkait.  



 

 

3 

 

2. Bagi dosen pengajar dapat memahami konsep dasar Karya Tulis Ilmiah sebagai acuan 

melaksanakan bimbingan tugas akhir mahasiswa 

3. Bagi mahasiswa bersangkutan mampu membuat laporan karya tulis ilmiah sebagai 

tugas akhir program sarjana terapan  
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BAB II ETIKA DAN SISTEMATIKA PENULISAN KTI  

 

2.1. Etika dalam menyusun KTI  

Mahasiswa penyusun KTI diharapkan berlaku jujur dan tidak melakukan kecurangan-

kecurangan, seperti :  

a. Plagiat : dengan sengaja menggunakan kalimat atau karya laporan ilmiah orang lain sebagai 

kalimat atau karyanya sendiri dalam penyusunan KTI tanpa mencantumkan sumbernya. 

Acuan tindakan plagiat ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 

Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiaat di perguruan tinggi.  

b. Penyuapan : mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi dosen pembimbing dan/atau 

penguji dengan memberikan sejumlah barang dengan perjanjian yang mencederai etika 

akademik 

c. Pemalsuan : dengan sengaja atau tidak atau tanpa izin mengganti atau 

mengubah/memalsukan nilai, keterangan (data) atau tanda tangan dalam ruang lingkup 

penyusunan KTI  

d. KTI tidak boleh dibuatkan sebagian atau seluruh isi KTI pada orang lain.  

 

2.2. Ketentuan Umum  

2.2.1. Kertas  

a. Kertas menggunakan kertas HVS 80 gram ukuran A4 (20,0 cm x 29,7 cm) warna putih  

b. Tiap bab diberi pembatas dengan kertas doorslag berlogo institusi dengan warna biru langit.  
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2.2.2. Pengetikan  

a. Lay-out kertas pengetikan menggunakan microsoft word, rata kanan dan kiri kertas dengan 

aturan sebagai berikut:  

- Batas atas 3 cm 

- Batas kiri 4 cm 

- Batas bawah 3 cm 

- Batas kanan 3 cm 

b. Pengetikan hanya dilakukan pada satu muka kertas, tidak bolak-balik  

c. Jenis huruf Times New Roman dengan ukuran huruf 12.  

d. Jarak antar baris  

- Jarak antara penunjuk bab (Bab I) dengan tajuk bab (PENDAHULUAN) adalah 2 spasi  

- Jarak antara tajuk bab (judul bab) dengan teks pertama yang ditulis, atau antara tajuk 

bab dengan anak bab adalah 4 spasi  

- Jarak yang digunakan antar teks dalam paragraf atau paragraf yang satu ke paragraf 

berikutnya adalah 2 spasi  

e. Alinea teks diketik menjorok ke dalam 5 ketukan (1 tab)  

f. Jarak antara baris akhir teks dengan tajuk anak bab berikutnya adalah 4 spasi  

g. Jarak antara teks dengan judul tabel, gambar, grafik, diagram adalah 2 spasi  

h. Jarak antar judul tabel dengan tabel atau keterangan gambar adalah 2 spasi.  

i. Jarak teks atau keterangan dalam tabel adalah 1 spasi  

j. Jarak antar baris pada abstrak adalah 1 spasi.  
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2.2.3. Penomoran Halaman  

a. Dari halaman judul sampai dengan halaman daftar lampiran (sebelum bab I) diberi 

nomor halaman dengan huruf romawi kecil (contoh i, ii, iii) dan ditempatkan di tengah 

bawah  

b. Bab I sampai dengan lampiran diberi nomor halaman dengan angka arab (contoh 1, 2, 

3) dan ditempatkan di tengah bawah, kecuali halaman judul BAB tidak dincantumkan 

nomor halamannya, tapi tetap dihitung.  

c. Penomoran sub bab adalah sebagai berikut:  

1.1. ...................................  

1.1.2. ................................   

a. ........................................  

 

2.2.4. Sampul Luar Penulisan Judul dan Anak Judul  

a. Penulisan judul KTI dengan huruf kapital semua, dengan jarak tepi atas kertas 4 cm. 

Ukuran huruf 14 Times New Roman. Kecuali penamaan ilmiah atau istilah asing ditulis 

miring dengan penempatan huruf kapital yang ditetapkan semestinya.  

b. Judul yang panjang ditulis menjadi dua baris atau lebih, dengan pemotongan judul yang 

logis, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jarak antara kedua baris judul diatur agak 

rapat (1 spasi).  

c. Judul tidak diakhiri dengan tanda titik (.)  

d. Letakkan tulisan KARYA TULIS ILMIAH sekitar 6 (enam) spasi dari batas judul yang 

paling bawah, dengan syarat : Judul di tulis menggunakan Huruf KAPITAL, font 16, 

Times New Roman, berjarak 1 spasi. Contoh sampul depan dapat dilihat pada lampiran 

1.  
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e. Pada lembar kedua setelah sampul depan KARYA TULIS ILMIAH ditulis dengan 

syarat : Judul di tulis menggunakan Huruf KAPITAL, font 16, Times New Roman, 

berjarak 1 spasi. Catatan : pada lembar kedua dituliskan “Diajukan untuk Memenuhi 

Persyaratan Memperoleh Gelar Ahli Madya Perikanan”. Ukuran huruf 12 Times New 

Roman. Contoh lembar kedua dapat dilihat pada Lampiran 2.  

f. Simbol/logo institusi terletak di tengah setelah Nama Penulis, dengan ukuran panjang 

4 cm dan lebar 4 cm.  

g. Tulisan nama institusi diletakkan 6 spasi dimulai dari nama program studi, berikut 

jurusan, insititusi, kota, tahun terbit KTI dengan huruf kapital semua, berurutan 

membentuk piramida terbalik. Ukuran huruf 14 Times New Roman. 

 

2.3. Bagian Awal KTI  

1. Sampul Karya Tulis Ilmiah berwarna dasar biru laut dengan tulisan hitam  

2. Pembatas antar bab diberi kertas berwarna biru laut yang dicetak berlogo Politeknik 

Negeri Nusa Utara dengan ukuran yang proporsional.  

3. Lembar Pengesahan Karya Tulis Ilmiah berisi keterangan keabsahan sesuai format dan 

sudah ditandatangani oleh Pembimbing, Penguji dan Pimpinan Institusi. Tanpa logo 

institusi dengan ukuran huruf 14 Times New Roman untuk tulisan “Lembar Pengesahan 

Karya Tulis Ilmiah “ dan ukuran huruf 12 untuk bagian isi. Contoh Lembar Pengesahan 

dapat dilihat pada Lampiran 3.  

4. Pernyataan Keaslian Karya Tulis Ilmiah ditulis sesuai format dan sudah ditandatangani 

oleh mahasiswa bersangkutan di atas meterai sepuluh ribu rupiah (Rp 10000).  

5. Motto (jika ada)  

6. Identitas Penulis   
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7. Abstrak adalah deskripsi singkat tentang isi KTI secara keseluruhan dengan 

memperhatikan sistematika tulisan yang memuat judul, alasan praktek dilakukan, 

metode yang dipilih, hasil-hasil yang penting, dan kesimpulan utama dari hasil kegiatan 

tugas akhir. Penulisannya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pengacuan pada 

pustaka, gambar dan tabel tidak diperbolehkan. Narasi disusun dalam 1 paragraf saja 

dengan panjang tidak lebih dari 200 kata. Penulisannya menggunakan 1 spasi. Pada 

bagian akhir abstrak dicantumkan kata kunci tidak lebih dari 5 kata dan dituliskan 

menurut abjad.  

8. Kata Pengantar memuat antara lain uraian singkat tentang ungkapan syukur penulis 

kepada Yang Maha Kuasa dalam penyelesaian karya tulis ini. Ucapan terima kasih dan 

penghargaan komisi pembimbing atas selesainya penulisan laporan KTI, selanjutnya 

kepada tim penguji yang sudah memberikan masukan dalam kelengkapan laporan. 

Penghargaan pula kepada Pimpinan Perguruan Tinggi dari tingkat direktur sampa ketua 

program studi atas selesainya masa perkuliahan di Politeknik Negeri Nusa Utara. 

Penghargaan yang terakhir kepada pihak-pihak lain yang berkontribusi langsung 

maupun tidak langsung seperti penyedia sarana dan pemberi jasa teknis lapangan.  

9. Daftar isi yang memuat secara menyeluruh isi KTI dalam bentuk penyajian bab dan sub 

bab serta bagian-bagiannya.  

10. Daftar tabel dan gambar ditulis masing-masing dalam satu halaman dengan memuat 

judul dan nomor halaman  

11. Daftar Lampiran ditulis untuk kelengkapan informasi data yang dipakai atau hasil 

analisis, dokumentasi kegiatan dan hal-hal yang dianggap perlu untuk menunjang 

kelengkapan laporan.  
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2.4. Bagian Isi KTI  

2.4.1. Pendahuluan  

Penulisan Bab I Pendahuluan  berisi tentang bagian-bagian sebagai berikut :  

1.1. Latar belakang, berisi data alasan pemilihan judul dan pentingnya masalah yang akan 

dibahas dalam KTI yang didukung dengan data lapangan (melalui studi pendahuluan) 

dan dasar teori yang mendukung judul KTI  

1.2. Perumusan masalah, berisi pernyataan masalah yang ada dan dibahas dalam KTI. 

Bentuk kalimat yang dipilih harus dalam kalimat pertanyaan.  

1.3. Tujuan, berisi pernyataan penyelesaian masalah yang ada. Kata kerja awal yang 

digunakan harus dapat diukur dan dilihat, seperti : menguraikan, menerangkan, 

membuktikan, menjajaki atau membuat. Hindari penggunaan kata kerja mengetahui, 

melihat dan memahami. Jumlah item tujuan sesuai dengan jumlah masalah yang 

diangkat/diajukan.  

1.4. Manfaat, berisi kegunaan atau sumbangan yang diberikan praktek ini untuk 

kepentingan akademisi untuk pengembangan iptek dan pihak terkait sebagai pengguna.  

2.4.2. Tinjauan Pustaka  

Merupakan bagian Bab II yang memuat ulasan-ulasan teoritis dari berbagai literatur 

atau pustaka yang bisa dipertanggungjawabkan, serta hasil-hasil penelitian yang relevan dan 

terbaru yang disesuaikan dengan tema/judul yang diambil. Teori-teori yang disusun dalam Bab 

ini dapat menjadi acuan yang digunakan dalam pembuatan kerangka teori dalam bentuk bagan.  

Semua sumber pustaka yang dikutip (secara langsung atau tidak) dan dijadikan rujukan harus 

disebutkan dan tercantum dalam daftar pustaka. Cara menyebutkan sumber itu antara lain 

dengan menuliskan di dalam kurung: nama pengarang, tahun publikasi dan halaman. Contoh 

menurut Indriati (2006) atau dengan ketentuan sebagai berikut :  
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a. Jika pendapat atau hasil penelitian satu orang: Menurut Prawiroharjo (2004) atau 

(Prawiroharjo, 2004).   

b. Jika merupakan pendapat bersama dalam satu publikasi yang sama: Menurut pendapat 

Nency dan Arifin (2005) atau (Nency dan Arifin, 2005).  

c. Jika pendapat yang sama dari dua orang: (Notoadmojo, 2002; Arikunto, 2003) memiliki 

pendapat sebagai berikut .....  

d. Jika pendapat yang sama lebih dari dua orang: (Notoadmojo, 2010; Arikunto, 2003; 

Nursalam, 2003) menyatakan bahwa .....  

e. Jika penulis lebih dari 3 orang maka digunakan kata dkk. : (Septimurni, dkk., 2001). 

atau Septimurti dkk. (2001) menyatakan ….  

f. Jika satu orang mengungkapkan 2 pernyataan berbeda dalam buku yang berbeda 

(pernyataan bisa sama, bisa berbeda) tetapi pada tahun yang sama: Menurut 

Prawiroharjo (2002 a). Yang lain ditulis: Menurut Prawiroharjo (2002 b) ….  

g. Jika referensi bukan merupakan referensi asli: Menurut Prawiroharjo (2002) dalam 

Winkjosastro (2002) dikatakan …. Kata sambung dalam ditulis miring.  

h. Jika sumbernya internet maka yang dituliskan adalah nama penulisnya disertai tahun 

upload-nya, bukan alamat webnya : Data Info Perikanan (2010) adalah ....  

 

Pemuatan tabel, gambar, grafik, diagram, serta pengetikan judulnya dilakukan sebagai berikut:  

 

a. Tabel  

a. Tabel dimuat di tengah-tengah halaman  

b. Judul tabel diketik di atas tabel, mengikuti lebar tabel dengan memperhitungkan 

keseimbangan halaman  
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c. Nomor tabel sesuai dengan urutan penulisan . Contoh : Tabel 2 menunjukkan bahwa 

tabel itu merupakan urutan tabel yang kedua dalam KTI  

d. Kalimat pertama judul tabel ditulis sesudah nomor tabel, dengan jarak 1 Spasi  

 

b. Gambar  

a. Gambar dimuat di tengah-tengah halaman  

b. Judul gambar diketik di bawah gambar, mengikuti lebar gambar dengan 

memperhitungkan keseimbangan halaman  

c. Nomor gambar sesuai dengan urutan pencantuman gambar. Contoh : Gambar 2 

menunjukkan bahwa gambar itu merupakan urutan gambar yang kedua dalam KTI  

d. Kalimat pertama judul gambar ditulis sesudah nomor gambar, dengan jarak 1 spasi, 

awal kata menggunakan huruf kapital kecuali kata sambung  

 

c. Diagram  

a. Diagram dimuat kira-kira di tengah-tengah halaman  

b. Judul diketik di bawah diagram, mengikuti lebar diagram dengan memperhitungkan 

keseimbangan halaman  

c. Nomor diagram sesuai dengan urutan penulisan Contoh : Diagram 2 menunjukkan 

bahwa diagram itu merupakan urutan diagram yang kedua dalam KTI  

d. Kalimat pertama judul diagram ditulis sesudah nomor diagram, dengan jarak 1 spasi  

 

2.4.3. Metode Kerja Praktek Akhir  

Merupakan isi dari Bab III dari KTI. Metode Kerja Praktek Akhir yang ditulis dalam 

Karya Tulis Ilmiah dapat berupa praktek magang industri, praktek magang laboratorium dan 

praktek survei lapangan yang dirancang sesuai dengan tujuan atau jenis KTI.  
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2.4.3.1. Waktu dan Tempat Kerja Praktek Akhir  

Bagian sub bab ini mengulas tentang waktu dibutuhkan dalam pelaksanaan Kerja 

Praktek Akhir dan penyelesaian laporan KTI yang dibuat. Sebaiknya dijelaskan dalam bentuk 

tabel, dimulai dari penyusunan proposal, pengambilan data, dan pengolahan data. Lokasi 

praktek harus dideskripsikan secara lengkap.  

2.4.3.2. Alat dan Bahan yang dipakai  

Bagian sub bab ini mengulas tentang kebutuhan alat dan bahan yang dipakai dan 

dijelaskan dalam bentuk paragraf.  

2.4.3.3. Prosedur Pengambilan Data  

Bagian sub bab ini mengulas tentang tentang prosedur pengambilan data, teknik 

analisisnya sampai data itu terkoleksi dan siap dianalisis.  

2.4.3.4. Analisis Data  

Bagian sub bab ini mengulas tentang teknik pengolahan data untuk pencapaian tujuan 

yang ditargetkan. Pengolahan data dapat dilakukan secara deskriptif. Penyajian deskriptif dapat 

berupa alur diagram, tabel, gambar atau rumus sederhana.  

 

2.4.4. Hasil dan Pembahasan  

 Hasil dan pembahasan merupakan bagian dari Bab IV yang memuat keterangan 

mengenai hal-hal sebagai berikut: 

A. Gambaran Umum Tempat Praktek/Magang 

Tempat praktek dipaparkan secara lengkap dan ringkas. Karakteristik lokasi yang 

dipaparkan harus disesuaikan permasalahan yang diangkat dan memberikan pengaruh pad 

ahasil yang didapat.  
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B. Hasil  

1. Mencantumkan hasil yang sudah diolah baik dalam bentuk gambar, tabel/grafik  

2. Pengulasan hasil hanya yang ekstrim/menyolok, tidak semua data yang diuraikan.  

 

C. Pembahasan  

1. Pembahasan memaknai hasil  

2. Membandingkan teori dan kasus (tinjauan teori, peneliti yang lalu, artikel, jurnal, dll)  

3. Pendapat penulis tentang hasilnya secara singkat namun jelas.  

 

2.4.5. Kesimpulan dan Saran  

 Kesimpulan dan saran merupakan bagian dari Bab V yang berisi: 

 

A. Kesimpulan  

Bagian sub bab ini fungsinya adalah untuk menjawab tujuan. Apabila ada 3 tujuan 

berarti akan ada 3 poin kesimpulan yang dituliskan dengan kalimat dalam bentuk paragraf. 

 

B. Saran  

Penulisan saran mengikuti ketentuan sebagai berikut: 

1. Harus operasional/aplikatif  

2. Mengacu pada manfaat penulisan KTI 

3. Apabila ada keterbatasan diberikan saran untuk praktek berikutnya. 
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2.4.6. Daftar Pustaka  

Daftar pustaka dalam KTI memuat suatu daftar yang lengkap tentang rujukan yang 

digunakan untuk menyusun KTI. Literatur yang diambil dapat berupa literatur buku dan dapat 

menggunakan sumber lain seperti: internet/artikel, symposium, kongres, dan lain-lain. Pustaka 

atau sumber buku minimal 10 (sepuluh) judul sumber pustaka dengan persyaratan sebagai 

berikut : 

a. Tahun terbit sumber buku tidak boleh lebih dari 10 tahun. Apabila tidak ditemukan 

buku lain, harus ada rekomendasi dari pembimbing  

b. Nama penulis, tahun tulisan, dan lembaga penerbit artikel harus jelas  

c. Jenis artikel yang boleh diambil diantaranya adalah jurnal, penelitian, laporan (report), 

protap (prosedur tetap/guidelines), artikel dan film dokumentasi.  

d. Bahasa harus menggunakan ejaan yang disempurnakan (EYD) Bahasa Indonesia.  

 

Penulisan daftar pustaka yang disarankan adalah sebagai berikut :  

a. Jarak spasi yang digunakan untuk pengetikan daftar pustaka adalah satu spasi  

b. Baris kedua tiap buku (jurnal, artikel lain) referensi diketik menjorok ke dalam lima 

ketukan  

c. Jarak spasi baris akhir suatu buku dengan baris pertama buku berikutnya adalah satu 

setengah spasi  

d. Daftar pustaka disusun berdasarkan urutan alfabet, berturut-turut dari atas ke bawah, 

tanpa menggunakan angka arab (1,2,3, dan seterusnya).  

 

Urutan pengetikan adalah sebagai berikut:  

a. Nama penulis dimulai dengan nama belakang, diikuti singkatan nama depan, diakhiri 

dengan tanda titik (.) , Jika jumlah nama pengarang 6, nama pengarang ditulis semuanya 
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, Jika jumlah nama pengarang > 6, hanya ditulis 6, dan sisanya ditulis dengan dkk. , atau 

et all.  

b. Penulisan tahun terbit diakhiri dengan tanda titik (.)  

c. Judul buku diketik biasa, tanpa diketik miring dan tidak di garis bawah. Judul semua 

diketik dengan huruf kecil, kecuali huruf pertama, diakhiri dengan tanda titik (.)  

d. Penulisan nama penerbit diakhiri dengan tanda titik (.) .  

e. Penulisan kota penerbit diakhiri dengan tanda titik (.).  

f. Penulisan halaman buku untuk buku terbitan Indonesia disingkat (h.) Untuk terbitan 

luar negeri disingkat (p.) Contoh: h. 25-7 artinya halaman 25 – 27  

g. Apabila digunakan dua sumber pustaka atau lebih yang sama pengarangnya, maka 

sumber dirilis dari buku yang lebih dahulu terbit, baru buku yang terbit kemudian. Di 

antara kedua sumber pustaka itu dibutuhkan tanda garis panjang.  

 

Untuk penulisan daftar pustaka yang berasal dari internet mengikuti ketentuan sebagai berikut:  

 

- Artikel jurnal dari Majalah  

Penulis, tahun, judul artikel, nama majalah (dengan singkatan resminya), nomor, volume, 

halaman dan alamat website. Contoh :   

Laxminarayana, A. 2005. Induced spawning and larval rearing of the sea cucumbers, 

Bohadschia marmorata and Holothuria atra in Mauritius. SPI Beche de-Mer 

Information Buletin : 22 Juli 200. Ministry of Fisheries, Albion Fisheries Research 

Centre, Petite Rivière, Albion, Mauritius. Email: drlaxminar@yahoo.co.uk. P 48 – 52. 

Hermans, B., 2000. Desperately Seeking: Helping Hands and Human Touch, [online], 

(http://www.hermans.org/agents2/ch3_1_2.htm, (25 Juli 2008 )  
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– Artikel umum tanpa nama.  

Contoh : 

Departemen of Health, Education and Walfare. 1072. Food composition table for use in East 

Asia. http://www.fao.org (7 September 2011).  

 

- Sumber buku bahasa indonesia dan bahasa asing  

Steel, R. G. D. dan J. H . Torrie. 1993. Prinsip dan Prosedur Statistik : Suatu Pendekatan 

Biometrik. Penerjemah : Sumantri B. Jakarta (ID) : Gramedia Pustaka Utama. 748 hal.  

Purcell,S,W.,Y. Samyn dan C. Conand 2012. Commercially Important Sea Cucumbers Of The 

World. FAO Species Catalogue For Fishery Purposes No. 6. Food and Agriculture 

Organization of the United Nations. Rome. 223 hal.  

Purcell, S. W. 2014. Processing sea cucumbers into beche-de-mer : a manual for Pacific Island 

fishers. Southern Cross University, Lismore, and the Secretariat of the Pacific 

Community, Noumea. 44 p.  

Hitchcock, S., Carr, L. & Hall, W. 1996. A Survey of STM Online Journals, 1990-1995:The 

Calm before the Storm , (Online), (http://journal.ecs.soton.ac.uk/survey/survey.html, 

diakses 12 Juni 1996). 22  

 

- Artikel dalam jurnal :  

Kumaidi. 1998. Pengukuran Bekal Awal Belajar dan Pengembangan Tesnya. Jurnal Ilmu 

Pendidikan . (Online), Jilid 5, No. 4, (http://www.malang.ac.id , diakses 20 Januari 

2000).  

Hermawan, Widianingsih, R. Hartati 2012. Stimulasi Reproduksi Aksesual Pada Stichopus 

horrens di Perairan Pulau Karimun jawa, Kabupaten Jepara. Journal of Marine 

Research.Volume 2, Nomor 1. Hal. 118 – 124.  



 

 

17 

 

Ijong, F. G. Dan I. Wodi. Efek Konsentrasi Logam Cu dalam Larutan Brine terhadap 

Pembentukan Warna Hijau pada Daging Tuna. 2015. Jurnal Ilmiah Tindalung Vol 1. 

No. 2. ISSN : 2442 -7381. Hal 33 – 36  

 

- Undang-undang, Peraturan Pemerintah  

Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara RI Tahun 

1992, No. 115. Sekretariat Negara. Jakarta  

Permen KP No. 18 Tahun 2013 tentang Perubahan ketiga atas peraturan menteri kelautan dan 

perikanan nomor per.02/men/2011 : jalur penangkapan ikan dan penempatan alat 

penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan 

negara Republik Indonesia  

 

- Ensiklopedia, Kamus  

Stafford-Clark, D. 1978. Mental disorders and their treatment. The New Encyclopedia 

Britannica. Encyclopedia Britannica. 23: 956-975. Chicago, USA .  

Echols, J.M. dan Shadily, H. (Eds). 1989. Kamus Inggris – Indonesia. PT Gramedia. Jakarta.  

 

- Skripsi, Tesis, Disertasi, Laporan Penelitian:  

Wodi, S. I. M. 2015. Profil Protein Larut Air dan Histamin serta Identifikasi Bakteri Penghasil 

Histidin Dekarboksilase pada Tuna Mata Besar. Tesis. Sekolah Pascasarjana Institut 

Pertanian Bogor. 2015. 58 hal.  

Salindeho, H. 2011. Pertumbuhan dan Keberhasilan Hidup Teripang Gamat Stychopus 

variegatus dengan Pakan Berbeda di Teluk Talengen – Sangihe. Karya Tulis Ilmiah. 

Politeknik Negeri Nusa Utara. 32 hal.  
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- Film (Movie)  

Oldfield, B. (Producer) 1977. On the edge of the forest. Tasmanian Film Corporation. Hobart, 

Austraalia,. 30 mins.  

 

2.4.7. Lampiran  

Seluruh lampiran yang diperlukan antara lain: lembar konsultasi, lembar 

kontrol/monitoring, peta lokasi praktek dan foto dokumentasi. Bagian ini diawali dengan 

lembar kosong dengan tulisan LAMPIRAN di tengah kertas. 
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Lampiran 1.  

 

PROSES PENGOLAHAN LOIN TUNA DI PT NUTRINDO 

FRESSFOOD INTERNATIONAL BITUNG 

 

 

 

 

 

KARYA TULIS ILMIAH 
 

 

 

 

 

Disusun oleh : 

 

TASYA JENIFEL KENDEK 

NIM. 22 03 041 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN HASIL 

PERIKANAN 

JURUSAN PERIKANAN DAN KEBAHARIAN 

POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA 

TAHUNA 

2022 
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Lampiran 2.  

 

PROSES PENGOLAHAN LOIN TUNA DI PT NUTRINDO 

FRESSFOOD INTERNATIONAL BITUNG 

 

 

 

 

 

KARYA TULIS ILMIAH 
 

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan 

Mendapatkan Gelar Sarjana Terapan Perikanan 

 

 

Disusun oleh : 

 

TASYA JENIFEL KENDEK 

NIM. 22 03 041 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN HASIL 

PERIKANAN 

JURUSAN PERIKANAN DAN KEBAHARIAN 

POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA 

TAHUNA 

2022 
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Lampiran 3.  

 

LEMBAR PENGESAHAN 
 

Judul                :  Proses Pengolahan Loin Tuna di PT. Nutrindo Fressfood International 

Bitung 

NIM                 : 22 03 041 

Nama               : Tasya Jenifel Kendek 

Program Studi :  Pengolahan dan Penyimpanan Hasil Perikanan 

Jurusan            : Perikanan dan Kebaharian 

 

Menyetujui,  

Ketua Program Studi 

 

 

 

 

 

Novalina Maya Sari Ansar, S.Pi., M.Si 

NIP. 198311152015032002 

Pembimbing I 

 

 

 

 

 

Jaka F. P. Palawe, STP., M.Si 

NIP. 198909142022031004 

  

Ketua Jurusan Perikanan dan 

Kebaharian 

 

 

 

 

 

Julius F. Wuaten, S.Pi., M.Si 

NIP. 197207182021211005 

 

Pembimbing II 

 

 

 

 

 

Eko Cahyono, S.Pi., M.Si 

NIP. 198803302020121001 

  

Mengetahui, 

Wakil Direktur Bidang Akademik 

 

 

 

 

 

Jefri A. Mandeno, S.Pi., M.Si 

NIP. 197601242015041001 

 

 

Telah diujiankan pada tanggal 6 Agustus 2022 
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Lampiran 4.  

 
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

  

 Nama    :  

 Tempat/Tanggal Lahir : 

 NIM    : 

 Program Studi  : 

 Judul Karya Tulis Ilmiah : 

 

Dengan penuh kesadaran saya telah memahami sebaik-baiknya dan menyatakan bahwa 

Karya Tulis Ilmiah ini bebas dari segala bentuk plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti 

adanya plagiat dalam Karya Tulis Ilmiah ini, makas saya bersedia menerima sanksi sesuai 

peraturan yang berlaku. 

 

 

 

      Tahuna, Tanggal Bulan Tahun 

      Yang Membuat Pernyataan, 

 

       materai Rp. 10.000,- 

 

      Nama Mahasiswa 

      NIM. 
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Lampiran 5.  
FORM PENILAIAN MAGANG 

 

Nama Mahasiswa  : .................................................................................................... 

NIM    : .................................................................................................... 

Nama Perusahaan  : .................................................................................................... 

Unit/Bagian   : .................................................................................................... 

Waktu Magang   : .................................................................................................... 

 

No Variabel Penilaian 
Nilai 

Angka 

1 Performance (Unjuk Kerja)  

2 Attitude/Sikap (sopan santun, kepatuhan)  

3 Kerja sama dalam tim  

4 Kedisiplinan  

5 Kemampuan Berkomunikasi  

6 Pelaksanaan dan tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan.  

7 Pengetahuan dan kemampuan teknis di bidangnya.  

NILAI TOTAL  

NILAI RATA-RATA  

 

Komentar/Saran: 

............................................................................................................................. .............................

..........................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .............................

..........................................................................................................................................................

......................................................................................... 

        ..................., ..............20.... 

        Jabatan Penilai 

  
        stempel/cap perusahaan 
 

 
        Nama Penilai Magang 
 
Keterangan: 

Nilai dalam bentuk angka 

Skala Penilaian: 

90-100  : Sangat Baik 

80-89  : Baik 

70-79  : Cukup 

 < 69 : Kurang Baik 


