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1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan 

Tinggi dan penyelenggaraan tugas-tugas pokok Institut 

Teknologi Garut diperlukan aturan-aturan yang menata, 

mengatur, dan mengelola tentang pedoman penulisan karya 

ilmiah; 

2. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada butir (1) di 

atas, perlu dikeluarkan surat keputusan peraturan tentang 

pedoman penulisan karya ilmiah sebagai bagian dari proses 

belajar di lingkungan Institut Teknologi Garut. 

 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi; 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 

2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 

Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi; 

5. Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Al 

Musaddadiyah Nomor 204/YAM/Pgr./Kep./VIII/2021 

tentang Statuta Institut Teknologi Garut; 

6. Keputusan Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 

118/ITG/A.1/A/IX/2021 tentang Rencana Induk 

Pengembangan Institut Teknologi Garut Tahun 2021-2030; 
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Memperhatikan  : 

 

7. Keputusan Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 

139/ITG/A.1/A/IX/2021 tentang Rencana Strategis Institut 

Teknologi Garut Tahun 2021-2035; 

8. Keputusan Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 

148/ITG/A.1/A/X/2021 tentang Pedoman Akademik Institut 

Teknologi Garut. 

 

Keputusan Rapat Senat Institut Teknologi Garut tanggal 14 

Oktober 2021. 

 

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan 

Pertama  : 

 

 

 

Kedua   : 

 

 

Ketiga   : 

 

Memberlakukan peraturan tentang pedoman penulisan karya 

ilmiah Institut Teknologi Garut sebagaimana termaktub pada 

lampiran Surat Keputusan ini. 

 

Segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini 

dinyatakan tidak berlaku. 

 

Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan 

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam 

keputusan ini, akan diubah / diperbaiki sebagaimana mestinya. 

 

 

 

 

 

 Ditetapkan di :   Garut 

Pada tanggal :   15 Oktober 2021 

 

Rektor, 

 

 

 

 

Dr. Hilmi Aulawi, S.T., M.T. 

NIDN. 0425127801 
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Lampiran Surat Keputusan  

Rektor Institut Teknologi Garut  

Nomor: 183/ITG/A.1/A/X/2021 

 

 

 

PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH 

INSTITUT TEKNOLOGI GARUT 

 

 

Pasal 1 

Pengertian 

 

Penulisan karya ilmiah adalah publikasi gagasan tentang suatu masalah yang 

dituangkan dalam bentuk publikasi ilmiah. Publikasi merupakan kegiatan 

mendiseminasikan hasil penelitian, yang berfungsi sebagai sarana komunikasi antara 

peneliti dengan masyarakat pengguna hasil penelitian atau hasil pemikiran, baik 

masyarakat ilmiah maupun masyarakat umum. Secara fisik, publikasi dapat 

berbentuk antara lain berupa buku monograf, buku referensi, hasil penelitian dan 

pemikiran yang didiseminasikan secara digital, diterbitkan dalam majalah ilmiah 

nasional atau internasional, atau dipublikasikan melalui seminar. 

 

Tabel 1 

Jenis Publikasi Ilmiah 

 

Publikasi Ruang Lingkup 

Skripsi / Makalah 

Akhir 

Tulisan ilmiah dalam bentuk hasil penelitian yang 

disusun untuk memenuhi persyaratan kelulusan 

akademik dari program pendidikan formal 

Monograf Tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi 

pembahasan hanya satu hal dalam dalam satu bidang 

ilmu 

Buku Referensi Tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi 

pembahasannya pada satu bidang ilmu 

Jurnal ilmiah 

Internasional 

Jurnal ilmiah yang terbit di negara lain yang memiliki 

reputasi atau majalah ilmiah nasional yang disamakan 

oleh Ditjen Dikti dengan majalah ilmiah internasional 

Jurnal Ilmiah 

Nasional 

Jurnal ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai Jurnal 

nasional yang terakreditasi oleh Ditjen Dikti 
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Publikasi Ruang Lingkup 

Jurnal Nasional tidak 

terakreditasi 

Jurnal ilmiah yang memenuhi kriteria antara lain: 

bertujuan menampung / mengkomunikasikan hasil-hasil 

penelitian ilmiah dan / atau konsep ilmiah dan disiplin 

ilmu tertentu, diterbitkan oleh Badan Ilmiah / organisasi 

/ PT, mempunyai dewan redaksi yang terdiri dari para 

ahli dalam bidangnya 

Hasil penelitian atau 

hasil pemikiran yang 

dipublikasikan 

melalui seminar 

Disajikan secara tertulis dalam bentuk makalah atau 

dalam bentuk poster 

Publikasikan dalam 

koran / majalah 

umum 

Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang ditulis dalam 

bentuk tulisan ilmiah populer 

 

 

Pasal 2  

Sifat Karya Ilmiah 

 

1. Tulisan bersifat ilmiah dipandang dari sudut etika akademis. 

2. Obyektif, berdasarkan kondisi faktual. 

3. Up to date, yang ditulis merupakan perkembangan ilmu paling akhir. 

4. Rasional, berfungsi sebagai wahana penyampaian kritik timbal-balik. 

5. Reserved, tidak overcliming, jujur, lugas dan tidak bermotif pribadi. 

6. Efektif dan efisien, tulisan sebagai alat komunikasi yang berdaya tarik tinggi. 

 

 

Pasal 3 

Sistematika Umum 

 

Sistematika yang dituangkan dalam pedoman ini bersifat umum, sistematika 

penulisan karya ilmiah disesuaikan dengan bentuk publikasi ilmiah dan 

kesesuaiannya dengan disiplin ilmu tertentu. Sebagai contoh, dalam pedoman ini 

disajikan pedoman penulisan jurnal ilmiah. 

 

1. Judul  

Singkat tapi jelas (informatif dan sesuai dengan isi karya ilmiah). 

 

2. Penulis 

Nama Penulis, lembaga dan alamat yang dapat dihubungi. 
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3. Abstrak 

Berisikan Tujuan, Metode, Hasil, dan Signifikasi dan implikasinya.  Ringkasan 

/ rangkuman isi naskah, bersifat informatif, berdiri sendiri satu alinea, tanpa 

tabel, rumus, gambar dan acuan pustaka, menarik, mengandung informasi yang 

menimbulkan minat pembaca untuk membaca keseluruhan naskah. Tersusun 

tidak lebih dari 250 kata, dalam Bahasa Indonesia dan Inggris biasanya ditulis 

setelah naskah tersusun karya tulis ilmiah hasil penelitian memuat ringkasan 

tentang masalah, tujuan dan lingkup penelitian, pemecahan masalah, metode, 

hasil utama dan kesimpulan.  Hasil review memuat scope / lingkup, sumber yang 

diacu / digunakan, metode dan hasil utama serta kesimpulan. 

 

Abstrak artikel hasil penelitian secara ringkas memuat uraian tentang masalah 

dan tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan hasil penelitian. 

Topik yang dibahas diutamakan pada hasil penelitian. 

 

4. Kata Kunci (keyword) 

Di bawah abstrak ditulis paling sedikit tiga-lima kata kunci yang relevan paliatif, 

unsur runutan.  

 

Contoh bukan kata kunci: 

evaluasi, penyerapan dengan isi karya tulis, demikian pula di bawah abstract 

ditulis paling sedikit tiga keywords yang sesuai dengan kata kunci pada abstrak 

(Bahasa Indonesia).  Kata kunci harus benar-benar merupakan kata kunci dari 

isi makalah yang dibahas, berguna untuk pembuatan indeks atau database .  

 

Contoh: 

tuberkulosis, teknesium-99m, nanopartikel, termohidrolik, reaktor TRIGA, 

terapi, penelitian awal, preparasi senyawa, parameter, temperatur, larutan. 

 

5. Pendahuluan 

Berisikan latar belakang masalah; ringkasan tinjauan pustaka yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti, hipotesis dan pendekatan yang digunakan, dan 

keluaran yang diharapkan 

 

Latar belakang, bagian ini biasanya berisi latar belakang penelitian.  Biasanya 

berisi pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa penelitian ini dilakukan, apa 

fokus dari penelitian, apa yang menjadi batasannya.  Survey terhadap karya-

karya orang lain yang mirip bisa dituliskan pada bagian ini (atau pada bagian 

teori pendukung).  
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Pembahasan dimulai dengan uraian mengenai arti pentingnya penelitian ini 

dilakukan, alasan pemilihan judul, serta hasil penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya yang melandasi topik penelitian.  Selanjutnya uraian bagian ini 

diarahkan untuk mencari jawaban atas pertanyaan:  

a. Apakah penelitian yang akan diajukan merupakan penelitian terapan 

(applied research) ? 

b. Jika merupakan penelitian dasar (basic research) bagaimana kaitan antara 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya? 

c. Mengapa penelitian yang sedang dilakukan merupakan replika 

(pengulangan) dari penelitian sebelumnya? 

d. Merupakan perluasan / pengembangan dari penelitian sebelumnya, sebutkan 

dalam hal apa dan apa perlunya ? 

 

Masalah Penelitian, merupakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan 

yang dapat diteliti secara jelas dan diuji melalui mengumpulan dan analisis data.  

Batasan atau asumsi yang digunakan dalam penelitian dikemukakan di bagian 

ini.  Rumusan masalah harus spesifik dan tidak terlalu umum.  Misalnya: 

a. “motivasi” (terlalu umum), lebih tepat jika menggunakan “motivasi kerja” 

(lebih fokus), atau 

b. “rasio keuangan” (terlalu umum), lebih tepat jika menggunakan “rasio 

likuiditas atau solvabilitas”. 

 

Tujuan dan Manfaat Penelitian, sesuai dengan masalah penelitian yang 

dirumuskan, dijelaskan tujuan yang hendak dicapai dari penelitian.  Kemudian 

diuraikan manfaat atau kontribusi apa yang diberikan oleh hasil penelitian 

tersebut, baik dari aspek teoritis maupun aspek praktisnya.  

 

Sistematika Pembahasan, memuat sitematika yang direncanakan untuk 

penulisan penelitian.   

 

 

6. Tinjauan Pustaka / Landasan Teori 

Tinjauan pustaka atau tinjauan literatur adalah ringkasan komprehensif dari 

penelitian sebelumnya tentang suatu topik. Tinjauan literatur berasal atau 

bersumber dari penelitian yang relevan. Syaratnya tinjauan pustaka harus 

menyebutkan, menjelaskan, merangkum, mengevaluasi secara objektif, dan 

memperjelas penelitian sebelumnya.  

 

Fungsi Tinjauan Pustaka 

a. Mengungkapkan penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya 

dengan penelitian yang akan dilakukan. 
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b. Memberikan gambaran tentang metode atau teknik yang digunakan dalam 

penelitian. 

c. Mengungkapkan sumber data atau literatur (yang berkaitan dengan 

penelitian yang akan dilakukan) yang mungkin belum diketahui 

sebelumnya. 

d. Mengenal peneliti-peneliti yang karyanya penting dan relevan dengan 

penelitian yang akan kita lakukan. 

e. Memperlihatkan kedudukan penelitian yang akan dilakukan dalam sejarah 

perkembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan penelitian tersebut. 

f. Menjelaskan ide serta pendekatan ilmiah yang mungkin belum diketahui 

sebelumnya. 

g. Membuktikan keaslian penelitian dengan menegaskan ciri khas penelitian 

yang sedang dilakukan dari penelitian-penelitian sebelumnya. 

 

Bagian-Bagian Tinjauan Pustaka 

Sebuah tinjauan pustaka memiliki 3 bagian penting, yaitu pendahuluan, 

pembahasan, dan kesimpulan. 

1) Pendahuluan 

Di bagian pendahuluan, biasanya dijelaskan tentang peninjauan serta 

kriteria dari literatur atau pustaka yang dipilih. 

Pada bagian ini juga dapat dijelaskan bagaimana pengelompokan tinjauan 

pustaka yang akan diuraikan. 

Pengelompokan tersebut bisa didasarkan pada topik, metode, atau periode 

dari penelitian yang pernah dilakukan. 

2) Pembahasan 

Bagian pembahasan berisi uraian tentang masing-masing pustaka sesuai 

dengan pengelompokan yang dijelaskan pada bagian pendahuluan. Namun, 

tidak perlu membahas semua pustaka secara rinci. Untuk rincian kemiripan 

dengan penelitian yang akan dilakukan, cukup dilakukan pada salah satu 

pustaka saja (yang sekiranya paling penting). Untuk pustaka yang lain, 

cukup disebutkan garis besarnya saja. 

3) Kesimpulan 

Bagian terakhir adalah kesimpulan yang merupakan ringkasan dari apa yang 

sudah dijelaskan sebelumnya. Kesimpulan dalam tinjauan pustaka 

hendaknya memuat beberapa poin berikut ini: 

- Bagaimana status pustaka yang telah ditinjau? (apakah sudah menjawab 

seluruh permasalahan atau belum) 

- Adakah sesuatu yang bisa dimanfaatkan dari penelitian-penelitian yang 

pernah dilakukan sebelumnya? 

- Apa perbedaan atau ciri khas dari penelitian yang akan dilakukan dengan 

tinjauan pustaka yang sudah dijelaskan? 
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Sumber Tinjauan Pustaka 

Beberapa sumber referensi ilmiah yang dapat digunakan antara lain adalah: 

1) Jurnal Ilmiah: yang memiliki ISSN dan sudah terindeks SCOPUS. 

2) Buku: yang memiliki ISBN dan ditulis oleh orang yang kompeten di 

bidangnya. 

3) Artikel: sebaiknya merujuk pada artikel yang dikeluarkan oleh pemerintah 

atau institusi pendidikan. 

4) Narasumber: orang yang kompeten di bidang terkait atau bisa juga seorang 

guru besar. 

 

 

7. Metode Penelitian  

Bagian ini hanya diperlukan pada penulisan karya tulis hasil eksperimen dan 

survei.  Tata kerja (experimental method) menguraikan tentang bahan, peralatan 

utama dan cara, rancangan penelitian (experimental design) atau metode 

penelitian atau kegiatan yang dilakukan.  Bahan yang  diungkapkan hendaklah 

bahan-bahan utama atau bahan khusus yang digunakan  

   

Diterangkan mengenai pelaksanaan penelitian yang dilakukan (penelitian apa, 

dimana dan kapan dilakukan serta metode yang digunakan), sehingga peneliti 

lain dapat mengulangi penelitian tersebut. 

a. Bahan 

1) Bahan apa yang dipakai. 

2) Disusun berurutan. 

b. Metode 

1) Metode apa yang digunakan dan bagaimana. 

2) Disusun berurutan. 

 

8. Hasil dan Pembahasan 

Tampilan data yang relevan dan telah diolah berikut dengan perlakuan statistik 

yang digunakan.  Data tersebut ditampilkan dalam bentuk Tabel ataupun 

Gambar (pilih salah satu yang sesuai).   Analisis permasalahan didasarkan pada 

data dan / atau informasi serta telaah pustaka untuk menghasilkan alternatif 

model pemecahan masalah atau gagasan yang kreatif, idealis, logis dan dinamis 

serta realistis untuk diimplementasikan.  Berisi smpulan harus konsisten dengan 

analisis permasalahan dan rekomendasi berupa transfer gagasan, 

operasionalisasi solusi dan implementasinya di masyarakat. 
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a. Hasil 

1) Memuat semua hasil analisa data dalam bentuk tabel  dan ilustrasi 

disertai penjelasan singkat. 

2) Disusun berurutan. 

 

b. Pembahasan 

1) Mengemukakan / membahas hasil. 

2) Hasil yang ditemukan dihubungkan dengan hipotesis, juga dengan 

penelitian sebelumnya. 

 

9. Kesimpulan 

Pada bagian ini ungkapkan esensi dan arti penting dari hasil penelitian tanpa 

mengulangi apa yang telah diungkapkan dalam bagian diskusi.  Kesimpulan ini 

adalah kesimpulan menyeluruh hasil penelitian dan bukan kesimpulan dari 

bagian-bagian penelitian ataupun percobaan.  

 

10. Ucapan Terima Kasih 

Ucapan terimakasih pada orang, institusi atau badan-badan lain yang telah 

membantu baik dalam bentuk fasilitas, dana ataupun peralatan bagi keberhasilan 

dan kelancaran kegiatan penelitian dengan demikian pembantu (co-authors) 

tidak perlu disebutkan.  

 

11. Daftar Pustaka 

Semua bahan acuan dalam bentuk jurnal, buku ataupun naskah ilmiah yang 

digunakan sebagai referensi / acuan ditulis pada bagian ini.   

a. Daftar pustaka ditulis untuk memberi informasi sehingga pembaca dapat 

dapat menemukan sumber yang disebutkan.  

b. Penulisan daftar pustaka untuk buku dimulai dengan menulis nama 

pengarang, tahun penerbitan, judul buku, tempat terbit, dan nama      

penerbit. 

c. Penulisan daftar pustaka untuk jurnal dimulai dengan nama penulis, tahun, 

judul tulisan, nama jurnal, volume dan nomor halaman. 

d. Penulisan daftar pustaka dari internet ditulis alamat website-nya. 

e. Penulisan daftar pustaka dari media cetak, media elektronik, ditulis nama 

sumbernya, tanggal dan halaman, waktu penerbitan. 

 

Reference yang dirujuk haruslah yang benar-benar mempunyai kontribusi nyata 

dalam penelitian mempunyai kontribusi nyata dalam penelitian tersebut. 

Hendaknya mengacu lebih banyak pada artikel primer  dan sedapat mungkin 

tidak merujuk karya tulis yang tidak diterbitkan 
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Daftar pustaka disusun berdasarkan abjad merujuk kepada nama akhir penulis 

utama sebagai contoh berikut: 

 

Abdullah, K. 1998, Penerapan Energi Surya dalam Proses Termal Pengolahan 

Hasil Pertanian. Bulletin Keteknikan Pertanian 12 (1):56 

Amiarsi, D., S. Elisabeth dan Syaifullah, 1996. Pengaruh teknik Penyimpanan 

terhadap Mutu Buah Salak Lumut. Journal Hotrikulura. 6 (4):392 

Anonim. 2003.  Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 

Budiastra, I., W. A. Trisnobudi, and H.K. Purwadaria. 1999. Ultrasonic System 

for Automation of Internal Quality Evaluation of Durian.  Proceedings 

of the 14th World Congress IFAC, International Federation of Automatic 

Control, Vol. K. Beijing, P.R. China, 5-9 Juli 1999. 

Cheng, Y. and C.G. Haugh. 1994. Detecting Hollow Heart in Potatocs Using 

Ultrasonic Excitation. Transactions of ASAE, 37(1):217. 

Hariyadi, P. 1995. Kerusakan Dingin pada Produk Hortikultura, Bulletin 

Teknologi dan Industri Pangan VI(3):115. 

Ramdhani, M.A., K. Suryadi, dan P. Susantosa.  2006.  Telematic Policy 

Analysis in Developing Countries: A Case Study in Garut District-

indonesia.  Journal of Applied Sciences Research 2(1): 58-66.   

http://www.insinet.net/jasr/2006/58-66.pdf.  INSInet Publication, Pujab.  

Akses tanggal 3 Maret 2008. 

Ramdhani.  2006.  Urgensi Pendidikan dalam Keluarga.  Kompas, 3 Maret 2006.  

hal. 8. 

 

 

Pasal 4  

Pengutipan 

 

1. Guna menegaskan isi uraian, mendukung pendapat-pendapat tertentu atau 

membuktikan apa yang sedang dikemukakan, maka adalah lazim dan merupakan 

etika ilmiah dalam penyusunan skripsi bila penulis melakukan pengutipan-

pengutipan terhadap pendapat orang yang telah dimuat dalam berbagai 

kepustakaan.  Pengutipan dapat dilakukan secara langsung (Kutipan Langsung) 

bila kalimat yang dikutip adalah tepat sama dengan aslinya. Sedangkan kutipan 

tidak langsung adalah bila penulis hanya menyerap isi dan disajikan dengan 

menggunakan cara dan gaya bahasa sendiri. 

 

2. Cara menunjukkan bahwa suatu kalimat adalah kutipan, adalah dengan cara 

mencantumkan: nama keluarga pengarang (tanpa gelar kesarjanaan), dan tahun 

http://www.insinet.net/jasr/2006/58-66.pdf
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penerbitan. Struktur kutipan secara berurutan terdiri atas: nama keluarga 

pengarang, dan (tahun penerbitan), serta materi yang dikutip. 

 

Menurut pendapat Kernez (1992) manajemen proyek adalah… 

 

3. Atau struktur kutipan dapat juga mengikuti pola: materi yang dikutip, dan (nama 

keluarga pengarang, tahun penerbitan). 

 

Manajemen proyek adalah … (Kerzner, 1992). 

 

4. Kutipan ditulis dengan menggunakan ”dua tanda petik“ jika kutipan itu 

merupakan kutipan langsung. 

 

Ada beberapa definisi mengenai ilmu ekonomi, satu diantaranya yaitu: 

 “Economics is the study of those activities that involfed production and 

exchange among people“(Samuelson dan Nordhous, 1996)  

 

5. Jika kutipan langsung itu diambil dari kutipan maka kutipan ditulis diantara ‘satu 

tanda petik’ 

 

Perencanan pembangunan umumnya berorientasi pada pertumbuhan. 

Berkaitan dengan ini, Hendra Esmara (Suseno, 1995) menyatakan ‘hal ini bisa 

dimengerti mengingat penghalang utama bagi pembangunan adalah 

kekurangan modal.’ 

 

6. Jika kutipan langsung terdiri atas tiga baris atau kurang, kutipan ditulis dengan 

menggunakan tanda petik seperti pada ketentuan 2, dan penulisannya digabung 

ke dalam paragraph yang ditulis pengutip dan di tik dengan jarak satu setengah 

spasi. 

  

Manager keuangan dalam sebuah perusahaan menempati kedudukan yang 

sangat strategic. Hal ini didukung oleh pendapat Van Horne (1991) yang 

menyatakan bahwa “The financial manager is concerned with investing fund in 

assets and promulgating the best mix of financing.” 

 

7. Jika bagian yang dikutip terdiri lima baris atau lebih, maka kutipan ditulis tanpa 

tanda petik dan ditik dengan jarak satu spasi. 

 

Tidak ada perbedaan prinsip mengenai konsep elastisitas harga. Satu diantaranya 

seperti ada perbedaan prinsip mengenai konsep elastisitas harga. Satu 

diantaranya seperti yang diajukan oleh Solmon (1997) berikut ini: 
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Elasticity of demand is the term used to describe the responsivness (in 

percentage term) of the quantity to shange in price. If acertain percentage price 

change creates a larger percentage in the quantity in the quantity of the good 

demanded, the demand for that good is said to be inelastic. Inelastic mean the 

demand can be influence by the price.  

 

8. Jika dari bagian yang dikutip ada bagian yang dihilangkan, maka bagian yang 

dihilangkan tersebut diganti dengan tiga buah titik (…). 

 

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam memilih uji statistik yang 

tepat, diantaranya adalah seperti pendapat berikut: 

 

“Keampuhan uji dalam analisis statistika merupakan salah satu bagian penting 

dari suatu pengujian. Suatu uji statistika dikatakan baik… bila dengan metode 

uji tersebut peluang untuk menolak H0 cukup kecil” (Sudrajat, 1985). 

 

9. Jika bagian yang dihilangkan itu kalimat atau baris, maka kalimat atau baris yang 

dihilangkan itu diganti dengan titik sepanjang garis. 

 

Terdapat dua cara untuk mengukur rasio likuiditas, yaitu current ratio dan quick 

ratio. Bagaimana perbedaan kedua konsep tersebut, dapat dijelaskan oleh 

pendapat berikut: 

 

The current ratio computed by dividing current asset by current liabilities… The 

quick ratio is calculated by deducting investoris from current asseta and then 

dividing remainder by current liabilities. (Weston dan Brigham, 1995). 

 

10. Jika yang diutarakan adalah pokok pikiran seorang penulis, tidak perlu ada 

kutipan langsung dan cukup menyebut sumbernya. 

 

Mengenai ciri karangan ilmiah, Brotowidjoyo (1985) mensyaratkan bahwa 

setiap argumentasi harus didukung oleh fakta. 

 

11. Jika sumber kutipan ditulis setelah selesai mengutip maka penulisan nama dan 

tahun, semuanya diletakkan di dalam kurung. 

 

12. Jika sumber kutipan merujuk sumber lain atas bagian yang dikutip, maka sumber 

kutipan yang ditulis tetap nama belakang sumber kutipan yang digunakan oleh 

penulis tetapi dengan menyebutkan siapa yang mengemukakan pendapat 

tersebut dan diletakkan dalam kurung. 
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Sementara Hongren (dalam Sinaga, 1996) juga mengelompokkan gaji sebagai 

biaya langsung… 

 

13. Jika penulis terdiri atas dua orang, maka nama keluarga kedua penulis harus 

disebutkan. 

 

14. Kalau penulisannya lebih dari dua orang maka disebutkan hanya nama keluarga 

dari penulis pertama dan diikuti oleh et. al. (diakhiri dengan tanda baca titik). 

 

Hanley, et.al. (1996) menjelaskan bahwa… 

 

15. Jika masalah yang dikutip dibahas oleh beberapa orang dalam sumber yang 

berada maka cara penulisan sumber kutipan itu adalah seperti contoh berikut: 

 

Drucker (1985), Schuster (1987), dan Rowalnd (1987) mengemukakan bahwa 

pada esensinya proses pengambilan keputusan itu … (lanjutkan dengan kutipan 

yang dimaksud). 

 

Contoh di atas menerangkan bahwa esensi pikiran tentang proses pengambilan 

keputusan diambil dari ketiga sumber itu. 

 

16. Jika sumber Kutipan itu adalah beberapa karya tulis dari penulis yang sama dan 

diterbitkan pada tahun yang sama, maka cara menulisnya ialah dengan cara 

menumbuhkan huruf a, b, dan seterusnya pada tahun penerbitan secara 

kronologis. 

 

Contoh: 

Pulsinelli (1995a) berpendapat bahwa … (lanjutkan dengan kutipan yang 

dimaksud). 

 

Contoh di atas menunjukkan bahwa pada tahun 1995 Pulsinelli menulis buku 

lain yang digunakan penulis sebagai sumber kutipan. 

 

17. Jika sumber kutipan itu tanpa nama dan/atau tanpa tahun maka nama diganti 

dengan (anonim) dan tahun diganti dengan (tt). 

 

18. Jika yang diutarakan adalah pokok-pokok pikiran seorang penulis, tidak perlu 

ada kutipan langsung dan cukup menyebutkan sumbernya saja. 
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19. Jika sumber kutipan itu berupa Koran, majalah, jurnal dan sejenisnya, penulisan 

sumber kutipan tetap mengikuti aturan yang berlaku (yaitu memuat nama 

pengarang, dan tahun), sementara nama Koran, majalah, dan jurnal akan tampak 

dalam daftar pustaka. 

 

 

Pasal 5  

Larangan Plagiat 

 

Plagiat adalah kegiatan pencontekan/pengutipan/penyalinan/penulisan terhadap 

karya ilmiah orang lain, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa menuliskan 

sumber referensi secara jujur (melanggar etika akademik).  Setiap penulisan karya 

ilmiah di Institut Teknologi Garut dilarang melakukan plagiat.  Pelanggaran ini dapat 

mengakibatkan civitas akademika dikenakan sanksi-sanksi sesuai dengan pedoman 

tata tertib kehidupan kampus.  Khusus untuk mahasiswa yang telah lulus dan 

memperoleh gelar akademik apabila di kemudian hari, tugas akhirnya diketahui 

melakukan plagiat, maka Institut Teknologi Garut akan mencabut gelar kesarjanaan 

yang bersangkutan. 

 

 

Pasal 6  

Aturan Khusus 

 

Aturan-aturan yang dibuat dalam pedoman ini merupakan kerangka umum penulisan 

karya ilmiah di Institut Teknologi Garut, dan untuk pedoman tata cara, teknis, format, 

dan/atau etika penulisan karya ilmiah diatur dalam peraturan yang lain yang secara 

khusus/spesifik dibuat untuk keperluan tersebut. 

 

 

 

 Ditetapkan di :   Garut 

Pada tanggal :   15 Oktober 2021 

 

Rektor, 

 

 

 

 

Dr. Hilmi Aulawi, S.T., M.T. 

NIDN. 0425127801 

 


