
 
 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB I  PENDAHULUAN 

1.1. Tujuan 

 Buku Panduan Penulisan Tesis Program Studi Agribisnis Program 

Pascasarjana (S2) Universitas Jambi, untuk seterusnya disebut buku pedoman, 

disusun dengan tujuan untuk memudahkan mahasiswa S2 menulis tesis.  Buku 

pedoman ini hanya mengatur cara dan format penulisan Tesis Magister dan 

hanya berlaku di Program Studi Agribisnis, Program Pascasarjana (S2) 

Universitas Jambi.  Jika setelah penulisan tesis mahasiswa S2 ingin menerbitkan 

tesis atau sebagian dari tesisnya dalam suatu majalah ilmiah, pedoman beserta 

ketentuan-ketentuan dari majalah ilmiah itulah yang harus diikuti. 

 Dalam buku pedoman ini tidak diatur batasan jumlah halaman tesis, 

namun menganjurkan menulis tesis yang efisien dan tidak bertele-tele, fokus 

pada permasalahan, analisis serta kesimpulan, sehingga menghasilkan sebuah 

tesis yang komprehensif dengan jumlah halaman yang tidak (harus/terlalu) tebal, 

tetapi proporsional untuk setiap bab. 

 Ketentuan dalam buku pedoman ini, beserta semua format yang 

terkandung di dalamnya, harus diikuti dalam penulisan tesis Program Studi 

Agribisnis di Universitas Jambi.  Buku pedoman ini berusaha mencakup semua 

segi yang berkaitan dengan penulisan tesis meskipun dari semula sudah disadari 

masih terdapat kekurangan. Saran-saran perbaikan mohon disampaikan kepada 

Program Studi Agribisnis Jenjang Program Pascasarjana (S2) Universitas Jambi.    

Buku Pedoman Tesis ini dapat diakses melalui situs Program Studi Agribisnis:  

http://www.magisteragribisnis.wordpress.com 

1.2. Kertas 

 Tesis dicetak pada kertas HVS berukuran A4 (210 mm x 297 mm) dan 

berat 80 g/m2 (HVS 80 GSM).  Naskah tesis dicetak dengan batas 4 cm dari tepi 

atas dan kiri kertas, serta 3 cm dari tepi kanan dan tepi bawah kertas. 

1.3. Pencetakan dan Penjilidan 

 Naskah tesis dibuat dengan bantuan komputer menggunakan pencetak 

(printer) dengan tinta berwarna hitam (bukan dot matrix) dan dengan huruf jenis 
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Arial, dengan ukuran Font 11.  Khusus untuk pencetakan gambar-gambar 

berwarna, pada naskah asli dapat dicetak berwarna. 

(1) Naskah dicetak pada satu muka halaman (tidak bolak-balik). 

(2) Baris-baris kalimat naskah tesis berjarak dua spasi. 

(3) Penyimpangan dari jarak satu setengah spasi tersebut (menjadi satu 

spasi) dilakukan pada notasi blok yang masuk ke dalam, catatan kaki, 

judul keterangan dan isi diagram, tabel, gambar, dan daftar pustaka. 

(4) Huruf pertama alinea baru dimulai tujuh rongga (karakter) dari batas 

tepi kiri naskah. Hindari memulai alinea baru pada dasar halaman, 

kecuali apabila cukup tempat untuk sedikitnya dua baris.  

(5) Huruf pertama sesudah tanda-baca koma (,), titik-koma (;), titik-ganda 

(:) dicetak dengan menyisihkan suatu rongga (ruangan antara dua 

huruf) di belakang tanda-baca tersebut.  Huruf pertama dari setiap 

kalimat ditulis dengan huruf capital dan dicetak setelah dua ketuk 

(karakter) dari tanda baca titik (.) yang menunjukkan akhir dari kalimat 

sebelumnya.  

(6) Bab baru diawali pada halaman baru. 

(7) Bentuk penjilidan adalah jilid tesis. 

(8) Halaman kosong (jika diperlukan) untuk pemisah bab baru berisi 

lambang Magister Agribisnis yang dicetak secara water mark. 

 

1.4. Kaidah Penulisan 

 Penulisan tesis harus mengikuti kaidah penulisan yang layak seperti: 

(1) Penggunaan bahasa dan istilah yang baku dengan singkat dan jelas. 

(2) Mengikuti kelaziman penulisan pada disiplin keilmuan yang diikuti. 
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1.5. Pemakaian Bahasa Indonesia Baku 

 Bahasa Indonesia yang digunakan dalam naskah tesis harus bahasa 

Indonesia dengan tingkat keresmian yang tinggi dengan menaati kaidah tata 

bahasa resmi.  Kalimat harus utuh dan lengkap.  Pergunakanlah tanda baca 

seperlunya dan secukupnya agar dapat dibedakan anak kalimat dari kalimat 

induknya, kalimat keterangan dari kalimat yang diterangkan, dan sebagainya. 

 Kata ganti orang, terutama kata ganti orang pertama (saya dan kami), 

tidak digunakan, kecuali dalam kalimat kutipan.  Susunlah kalimat sedemikian 

rupa sehingga kalimat tersebut tidak perlu memakai kata ganti orang.  Suatu kata 

dapat dipisahkan menurut ketentuan tata bahasa.  Kata terakhir pada dasar 

halaman tidak boleh dipotong.  Pemisahan kata asing harus mengikuti cara yang 

ditunjukkan dalam kamus bahasa asing tersebut. 

 Gunakanlah buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang 

Disempurnakan, Pedoman Umum Pembentukan Istilah, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, dan kamus-kamus bidang khusus yang diterbitkan oleh 

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan 

Nasional, sebagai pedoman. 

1.6. Perbaikan Kesalahan 

 Naskah tesis yang final tidak boleh mengandung kesalahan, ataupun 

perbaikan kesalahan. 

1.7. Pencetakan Tesis 

 Naskah asli tesis dalam bentuk final yang telah 

disahkan/ditandatangani oleh Pembimbing, minimal dicetak sebanyak 7 (tujuh) 

eksemplar dalam kemasan hard cover dengan peruntukan masing masing 1  

eksemplar bagi: Pembimbing Utama, Pembimbing Pembantu, Penguji Utama, 

Ruang Baca Program Studi, Perpustakaan Program Pascasarjana, Perpustakaan 

Fakultas Pertanian Universitas Jambi, dan Perpustakaan Pusat Universitas 

Jambi.  Khusus untuk Perpustakaan Program Studi Agribisnis dilengkapi dengan 

sebuah soft copy yang direkam dalam media compact disc (CD).   
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BAB II  BAGIAN-BAGIAN TESIS 

2.1. Pendahuluan 

 Pada buku pedoman ini naskah tesis dibagi menjadi empat bagian, 

yaitu: 

(1) bagian depan; 

(2) tubuh utama tesis; 

(3) daftar pustaka; 

(4) lampiran. 

2.2. Bagian Depan Tesis 

 Bagian depan tesis terdiri atas: 

(1) sampul luar (hard cover); 

(2) halaman kosong dengan berisi lambang Pascasarjana Universitas 

Jambi yang dicetak secara water mark; 

(3) halaman pengesahan; 

(4) halaman tim penguji tesis 

(5) halaman pernyataan orisinalitas tesis; 

(6) halaman riwayat hidup; 

(7) halaman peruntukan; 

(8) halaman abstrak 

(9) halaman abstract 

(10) halaman kata pengantar; 

(11) halaman daftar isi; 

(12) halaman daftar tabel; 

(13) halaman daftar gambar dan ilustrasi; 

(14) halaman daftar lampiran; 
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2.3. Tubuh Utama Tesis 

 Tubuh utama tesis minimal terdiri atas: 

(1) Pendahuluan, yang merupakan bab pertama; 

(2) Tinjauan pustaka; 

(3) Metode Penelitian 

(4) Bab-bab isi utama tesis; 

(5) Kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran 

2.4. Daftar Pustaka 

 Daftar pustaka disajikan setelah Bab Kesimpulan dan Saran dan tanpa 

diberi nomor BAB. 

2.5. Lampiran 

 Lampiran dapat terdiri atas beberapa buah.  Lampiran dapat memuat 

keterangan tambahan, penurunan rumus, contoh perhitungan, data mentah, 

penelitian dan sebagainya, yang kalau dimasukkan ke dalam tubuh tesis akan 

mengganggu kelancaran pengutaraan tesis.  Setiap lampiran diberi nomor yang 

berupa angka Arab 1, 2, 3, … dan seterusnya. 

 Lampiran didahului oleh satu halaman yang hanya memuat kata 

LAMPIRAN di tengah halaman.  Halaman ini tidak diberi nomor.  Lampiran dapat 

berupa tabel, gambar, dan sebagainya yang dianggap tidak merupakan bagian 

tubuh utama tesis. 

2.6. Penomoran Halaman 

 Halaman-halaman abstrak dan bagian depan tesis diberi nomor yang 

terpisah dari nomor halaman tubuh utama tesis.  Halaman-halaman bagian 

depan diberi nomor dengan angka Romawi i, ii, iii, iv, …, … x, xi, … untuk 

membedakan dari nomor halaman tubuh utama tesis yang berupa angka Arab.  

Halaman tubuh utama tesis diberi angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya.  Nomor 

halaman pada BAB Tesis dituliskan pada bagian kanan bawah sementara pada 

halaman berikutnya dituliskan pada bagian kanan atas.  Penempatan nomor 

halaman sejajar dengan tubuh tesis dengan jarak 1,5 cm dari tepi bawah dan 

atau tepi atas kertas.  Nomor halaman lampiran adalah kelanjutan dari nomor 
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halaman tubuh utama tesis.  Cara menuliskan nomor halaman sama dengan 

cara menuliskan nomor halaman tubuh utama tesis. 
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BAB III   BAGIAN DEPAN TESIS 

3.1. Sampul 

 Sampul tesis berwarna hijau tua. Pada sampul tersebut dicetak judul 

tesis, nama lengkap mahasiswa S2, baris PROGRAM STUDI AGRIBISNIS, baris 

PROGRAM PASCASARJANA, baris  UNVERSITAS JAMBI dan tahun 

penyelesaian.  Judul tesis, nama lengkap mahasiswa S2 dan baris yang lain 

ditulis dengan huruf kapital dan dicetak dengan tinta emas. 

 Pada punggung sampul dituliskan nama penulis, judul, dan tahun tesis. 

Jenis dan ukuran huruf ditentukan sebagai berikut: 

Judul Tesis: 

Jenis huruf (font)  : Arial Capital 

Ukuran huruf  : ukuran (font) 14, cetak tebal (bold) 

Kata “TESIS”  : sama dengan judul 

Kalimat di bawah tesis jenis huruf sama, ukuran 12, cetak tebal 

Kata “oleh”  : ukuran 12, cetak tebal 

Nama mahasiswa  : ukuran 14, cetak tebal 

Nomor Induk Mahasiswa : ukuran 14, cetak tebal 

Program Studi  : ukuran 14, cetak tebal 

Lambang Pasca UNJA : ukuran tinggi 3,5 cm dan “kosong” (lihat 

contoh pada Lampiran 2) 

Program Studi Agribisnis  

Jenjang Pascasarjana 

Universitas Jambi 

Tahun : ukuran 14, cetak tebal. 

 

Contoh format penulisan sampul tesis dapat dilihat pada Lampiran 1. 

3.2. Halaman Kosong 

 Halaman kosong berisi lambang pascasarjana yang dicetak secara water 

mark dapat dilihat pada Lampiran 2. 

 

3.3. Halaman Pengesahan 
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 Halaman pengesahan dicetak pada halaman baru.  Halaman ini antara 

lain memuat judul tesis, nama mahasiswa S2, NIM, program studi, nama dan 

tanda tangan Dosen Pembimbing, Ketua Program Studi Agribisnis dan Direktur 

Pascasarjana Universitas Jambi, serta tanggal pengesahan tesis. 

 Isi lengkap, format susunan, dan cara penulisan halaman pengesahan 

dapat dilihat pada Lampiran 3 buku pedoman ini. 

3.4. Halaman Tim Penguji Tesis 

 Halaman tim penguji tesis dicetak pada halaman tersendiri dan di 

letakkan setelah halaman pengesahan.  Halaman ini berisi judul tesis, identitas 

mahasiswa, daftar nama dosen tim penguji tesis. Isi lengkap, format susunan, 

dan cara penulisan halaman tim penguji tesis dapat dilihat pada Lampiran 4 buku 

pedoman ini. 

3.5. Halaman Pernyataan Keaslian Tesis 

 Halaman peernyataan keaslian tesis dicetak pada halaman baru dan 

diberi judul PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS. Halaman ini memuat 

pedoman penggunaan tesis. Tesis dalam bentuk yang asli bukan merupakan 

hasil penerbitan. Oleh karena itu, peredarannya sangat terbatas. Isi, format 

susunan dan cara penulisan halaman pedoman penggunaan tesis dapat dilihat 

pada Lampiran 5 buku pedoman ini. 

3.6. Halaman Riwayat Hidup 

 Halaman ini berisi riwat hidup singkat penulis, khususnya yang 

menyangkut riwayat pendidikan yang pernah ditempuhnya.  Pada halaman ini 

juga dapat disajikan momen momen penting yang berkaitan dengan pekerjaan 

dan kehidupan rumahtangga penulis.  

3.7. Halaman Peruntukan 

 Halaman peruntukan (dedication) bukan halaman yang diharuskan. 

Jika ada, pada halaman tersebut dituliskan untuk siapa tesis tersebut 

didedikasikan.  Contoh halaman peruntukan dapat dilihat pada Lampiran 6 buku 

pedoman ini. 

3.8. Abstrak 
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 Abstrak yang dimaksudkan merupakan extended abstract terdiri atas 

satu halaman abstrak atau lebih yang memuat abstrak tesisnya sendiri.  Abstrak 

ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, masing-masing dimulai pada 

halaman baru.  Abstrak terdiri atas 500 - 800 kata dan memuat permasalahan 

yang dikaji, metode yang digunakan, ulasan singkat, serta penjelasan hasil dan 

kesimpulan yang diperoleh.  Di dalam abstrak tidak boleh ada referensi.  Abstrak 

tesis dicetak dengan jarak antar baris satu spasi dan mempunyai batas tepi 

yang sama seperti tubuh utama tesis.  Halaman-halaman yang memuat abstrak 

tesis diberi judul ABSTRAK, yang berjarak  3  (tiga) cm dari tepi atas kertas.  

Halaman ini juga memuat judul tesis, nama lengkap mahasiswa dan NIM yang 

bersangkutan. 

 Kata pertama atau awal paragraf baru dipisahkan dengan dua spasi 

dari kalimat terakhir paragraf yang mendahuluinya.  Format halaman abstrak 

dapat dilihat pada Lampiran 7 buku pedoman ini.  Lembar abstrak diakhiri 

dengan daftar kata kunci (keywords).  Contoh halaman abtrak dapat dilihat pada 

Lampiran 7 buku pedoman ini. 

3.9. Abstract 

Terjemahan bahasa Inggris dari sub-bab 3.8.  

3.10. Halaman Kata Pengantar 

 Kata pengantar dicetak pada halaman baru.  Pada halaman ini 

mahasiswa S2 berkesempatan untuk menyatakan terima kasih secara tertulis 

kepada pembimbing dan perorangan lain yang telah memberi bimbingan, 

nasihat, saran dan kritik, kepada mereka yang telah membantu melakukan 

penelitian, kepada perorangan atau badan yang telah memberi bantuan moril, 

materil dan pendanaan.  Cara menulis kata pengantar beraneka ragam, tetapi 

semuanya hendaknya menggunakan kalimat yang baku.  Ucapan terima kasih 

agar dibuat tidak berlebihan dan dibatasi hanya yang “scientifically related”. 

Halaman kata pengantar seperti tercantum pada Lampiran 8 buku pedoman ini. 

 

 

3.11. Halaman Daftar Isi 
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 Daftar isi dicetak pada halaman baru dan diberi judul DAFTAR ISI yang 

ditulis dengan huruf kapital dan tidak diakhiri dengan titik. Halaman ini memuat 

nomor bab, nomor anak bab, judul bab dan judul anak-bab dan nomor halaman 

tempat judul bab dan judul anak bab dimuat.  Ketiganya masing-masing 

dituliskan pada tiga kolom yang berurutan. Nomor bab ditulis dengan angka 

Romawi tanpa diakhiri dengan titik, sedangkan nomor anak bab ditulis dengan 

angka Romawi dan angka Arab yang dipisahkan oleh sebuah titik, angka 

Romawi menunjukkan nomor bab, sedangkan angka Arab menunjukkan nomor 

urut anak-bab dalam bab.  Nomor dan judul anak pada anak bab, jika ada, tidak 

perlu dimuat pada halaman daftar isi.  Akan tetapi nomor anak pada anak-bab 

ditulis dengan satu angka Romawi dan dua angka Arab yang masing-masing 

dipisahkan oleh sebuah titik, angka Romawi menunjukkan nomor bab, angka 

Arab pertama menunjukkan nomor urut anak-bab dalam bab, sedangkan angka 

Arab yang kedua menunjukkan nomor urut anak pada anak-bab tersebut. 

 Judul bab ditulis dengan huruf kapital. Judul anak-bab dan anak pada 

anak-bab ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf pertama dari setiap kata yang 

ditulis dengan huruf kapital. Judul bab dan judul anak-bab tidak diakhiri dengan 

titik, sebab judul bukanlah sebuah kalimat. 

 Halaman daftar isi terdiri atas satu halaman atau lebih.  Contoh 

halaman daftar isi, format susunan, dan cara penulisan halaman daftar isi dapat 

dilihat pada Lampiran 9 buku pedoman ini.  Daftar isi sebaiknya bukan diketik, 

tetapi dibangkitkan dengan memakai fasilitas yang tersedia pada Word 

processor. 

3.12. Halaman Daftar Tabel 

 Halaman daftar tabel dicetak pada halaman baru.  Halaman ini memuat 

nomor tabel, judul atau nama tabel, dan nomor halaman tempat tabel dimuat.  

Penulisan nomor tabel ditulis dengan dua ketukan yang dipisahkan sebuah titik.  

Nomor tabel ditulis dalam angka arab dimulai dari nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. 

Nomor halaman dalam daftar tabel yang ditulis dengan angka Arab menunjukkan 

nomor halaman tempat tabel dimuat.  Contoh halaman daftar tabel, format 

susunan dan cara penulisan halaman daftar tabel dapat dilihat pada Lampiran 10 
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buku pedoman ini. Daftar tabel sebaiknya bukan diketik, tetapi dibangkitkan 

dengan memakai fasilitas yang tersedia pada Word processor. 

3.13. Halaman Daftar Gambar dan Ilustrasi 

 Daftar gambar dan ilustrasi dicetak pada halaman baru. Halaman ini 

memuat nomor gambar/ilustrasi, judul gambar/ilustrasi, dan nomor halaman 

tempat gambar/ilustrasi dimuat.  Nomor gambar/ilustrasi ditulis dengan dua 

angka yang dipisahkan sebuah titik.  Angka pertama yang ditulis dengan angka 

Romawi menunjukkan nomor bab tempat gambar tersebut terdapat, sedangkan 

angka kedua yang ditulis dengan angka Arab menunjukkan nomor urut 

gambar/ilustrasi dalam bab.  Judul atau nama gambar/ilustrasi ditulis dengan 

huruf kecil, kecuali huruf pertama kata pertama yang ditulis dengan huruf kapital. 

Baris-baris judul gambar dipisahkan dengan satu spasi. 

 Nomor halaman yang dituliskan dengan angka Arab menunjukkan 

nomor halaman tempat gambar/ilustrasi dimuat.  Contoh halaman daftar gambar 

dan ilustrasi, format susunan dan cara penulisan halaman daftar gambar dan 

ilustrasi dapat dilihat pada Lampiran 11 buku pedoman ini.  Daftar gambar dan 

ilustrasi sebaiknya bukan diketik, tetapi dibangkitkan dengan memakai fasilitas 

yang tersedia pada Word processor. 

3.14. Halaman Daftar Singkatan dan Lambang 

 Daftar singkatan dan lambang ditulis pada halaman baru.  Halaman ini 

memuat singkatan istilah, satuan dan lambang variabel/besaran (ditulis di kolom 

pertama), nama variabel dan nama istilah lengkap yang ditulis di belakang 

lambang dan singkatannya (ditulis di kolom kedua), dan nomor halaman tempat 

singkatan lambang muncul untuk pertama kali (ditulis di kolom ketiga). 

 Singkatan dan lambang pada kolom pertama diurut menurut abjad 

Latin, huruf kapital kemudian disusul oleh huruf kecilnya, kemudian disusul 

dengan lambang yang ditulis dengan huruf Yunani yang juga diurut sesuai 

dengan abjad Yunani.  Nama variabel/besaran atau nama istilah-yang-disingkat 

pada kolom kedua ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf pertama yang ditulis 

dengan huruf kapital.   
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3.15. Halaman Daftar Pustaka 

 Daftar pustaka jugad dicetak pada halaman baru. Penulisan daftar 

pustaka dapat dilihat pada Lampiran 12. 

3.16. Halaman Daftar Lampiran 

 Daftar lampiran dicetak pada halaman baru. Halaman ini memuat 

nomor lampiran, anak-lampiran, judul lampiran, dan judul anak-lampiran serta 

nomor halaman tempat judul lampiran dan judul anak-lampiran dimuat. Urutan 

lampiran dituliskan dengan huruf kapital abjad Latin A, B, …. Dan seterusnya, 

serta urutan anak-lampiran dituliskan dengan angka Arab.  Nomor anak-lampiran 

tersebut menunjukkan nomor urut dalam lampiran. 

 Cara penulisan judul lampiran dan judul anak-lampiran sama seperti 

penulisan judul bab dan judul anak-bab pada halaman daftar isi.  Contoh 

halaman daftar lampiran, format susunan, dan cara penulisan halaman lampiran 

dapat dilihat pada Lampiran 13 buku pedoman ini.  Daftar lampiran sebaiknya 

bukan diketik, tetapi dibangkitkan dengan memakai fasilitas yang tersedia pada 

Word processor. 
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BAB IV TUBUH UTAMA TESIS 

4.1. Bagian Tubuh Utama 

 Dalam tubuh utama tesis dimuat tesis mahasiswa S2.  Isi seluruh tubuh 

utama sepenuhnya adalah tanggung jawab mahasiswa S2 dan pembimbing.  

Tubuh utama dibagi menjadi beberapa bab, diawali dengan bab pendahuluan 

dan diakhiri dengan daftar pustaka.  Jumlah bab tidak distandarkan, melainkan 

menurut keperluan mahasiswa S2 yang wajar dalam mengemukakan tesisnya. 

4.2. Bab Pendahuluan 

 Bab pendahuluan sedikitnya memuat (boleh dirinci dalam bentuk sub 

bab) hal-hal berikut : 

(1) Deskripsi topik kajian dan latar belakang.  Pada sub bab ini sajikan 

fenomena atas data yang melatar belakangi pemilihan topik untuk 

diteliti. 

(2) Masalah yang dikaji (statement of the problem), tujuan, dan lingkup 

permasalahannya. Masalah yang dikaji disajikan pada sub bab 

tersendiri yang diberi judul “Rumusan Masalah”.  Rumusan masalah 

sangat terkait dengan dan harus dielaborasi berdasarkan Latar 

Belakang penelitian. 

 Judul bab, yaitu BAB I PENDAHULUAN, yang ditulis dengan huruf 

kapital, tanpa titik di belakang huruf terakhir dan diletakkan secara simetrik 

(centered) pada halaman.  Cara penulisan judul anak-bab dilakukan dengan 

multiple list (list bertingkat) dengan maksimum empat tingkat dan dimulai dari tepi 

halaman, seperti misalnya: 

1.1. Latar Belakang 

 Jika ada sub pokok bahasan dalam sub bab atau bab yang 

memerlukan penjelasan secara terpisah maka diberi judul dengan notasi huruf 

latin dan diawali pada tepi halaman, seperti misalnya: 

 A.  Pisang Ambon. Pisang ambon adalah salah satu jenis pisang yang paling 

banyak ditemui di pasar Keluarga. 
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4.3. Bab Tinjauan Pustaka 

 Bab tinjauan pustaka berisi uraian tentang alur pikir dan perkembangan 

keilmuan topik kajian.  Pada hakikatnya, hasil penelitian seorang peneliti 

bukanlah satu penemuan baru yang berdiri sendiri melainkan sesuatu yang 

berkaitan dengan hasil penelitian sebelumnya.  Pada bab tinjauan pustaka ini 

harus dielaborasikan hasil peneliti terdahulu yang berkaitan dengan masalah 

yang dikaji mahasiswa S2 sedemikian rupa sehingga memberikan gambaran 

perkembangan pengetahuan yang mendasari penulisan tesis.  Dengan tinjauan 

pustaka ini mahasiswa S2 juga ingin menunjukkan bahwa ia menguasai ilmu 

pengetahuan yang mendasari atau terkait dengan permasalahan yang dikaji.   

4.4. Metode Penelitian 

 Bab ini menguraikan secara jelas tentang: 

(1) Ruang lingkup penelitian 

(2) Data dan sumber data 

(3) Metode Penentuan Sampel (jika penelitian dilakukan dengan survei) 

(4) Metode pengumpulan data dan 

(5) Metode analisis data 

(6) Konsep dan metode pengukuran variabel 

 

4.5. Hasil Penelitian 

 Laporan hasil penelitian dapat disajikan dalam satu atau beberapa bab 

yakni dimulai pada pada Bab IV dan selanjutnya sebelum Bab Kesimpulan dan 

Saran.  Umumnya pada penelitian survei, Bab IV digunakan untuk menyajikan 

gambaran umum daerah sehingga di beri nama “ BAB IV GAMBARAN UMUM 

DAERAH”  Jumlah bab disesuaikan dengan keperluan.  Dalam bab-bab 

tersebut diuraikan secara rinci cara dan pelaksanaan kerja, hasil pengamatan 

percobaan atau pengumpulan data dan informasi lapangan, pengolahan data 

dan informasi, analisis dan pembahasan data dan informasi tersebut serta 

pembahasan hasil (discussion). 
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4.6. Bab Kesimpulan 

 Bab ini memuat elaborasi dan rincian kesimpulan dari pembahasan 

dan kemudian dituliskan pada abstrak.  Saran untuk kajian lanjutan serta 

practical implication dari kerja mahasiswa S2 dapat dituliskan pada bab ini.  

Setiap bab dimulai pada halaman baru.  Cara menuliskan dan meletakkan bab 

dan judul dilakukan seperti yang dijelaskan pada bab 4.2. dalam pedoman ini. 
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BAB V  DAFTAR PUSTAKA 

 Daftar pustaka bukanlah bab tersendiri.  Oleh karena itu tidak diberi 

nomor bab.  Daftar pustaka ditulis pada halaman baru dan judul DAFTAR 

PUSTAKA dicetak 3 cm di bawah batas atas halaman, dengan huruf kapital 

tanpa titik di belakang huruf terakhir.  Ada beberapa cara untuk menuliskan daftar 

pustaka, tetapi cara yang diusulkan untuk dijadikan format adalah cara yang 

akan diuraikan berikut ini.  Daftar pustaka berisi semua pustaka yang digunakan 

mahasiswa S2 dalam menyiapkan dan menyelesaikan tesis.  Semua pustaka 

yang tercantum pada daftar pustaka harus benar-benar dirujuk dalam penulisan 

tesis dan penulisan daftar pustaka disusun berdasarkan abjad seperti Lampiran 

14. 

5.1. Daftar Pustaka berupa Referensi Buku. 

Abruzzie, A. 1956. Work, Workers and Work Measurement. Columbia University 
Press: New York. 

Adler, A. 1924. Individual Psychology. Harcourt: Brace and World Inc: New York. 

Barnes, R.M. and Andrews, R.B. 1955 Performance Sampling. University of 
California: Los Angeles. 

Chapanis, A., Garner, W.R. and Morgan, C.T. 1914. Applied Experimental 
Psychology : Human Factors in Engineering Design. John Wiley & Sons: 
New York. 

 

5.2. Daftar Pustaka berupa Tesis dan Disertasi 

Dwirianti,D. 2002. Membrane Bioreactor for High-Sulphur Wastewater Treatment. 
Unpublished Thesis, Postgraduate, Programme Universiti Teknologi 
Malaysia.  

Awasilah, A.C. 1991. Cultural Transfer in Communication: A Qualitative Study of 
Indonesian Students in U.S. Academic Setting, Unpublished Dissertation, 
Indiana University, Bloomington USA. 
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5.3. Daftar Pustaka dari Satu Pengarang dengan 3 Buku yang Diterbitkan 
pada Tahun yang Sama.  

 

Badarusamsi, A. 1989. (a). Pengantar Mekanika Teknik Untuk Teknik Sipil. 
Penerbit Erlangga: Jakarta. 

______________. 1989. (b). Mekanika Teknik Lanjutan Untuk Teknik Sipil. 
Penerbit Balai Pustaka: Jakarta. 

______________. 1989. (c). Mekanika Fluida. Edisi ke-2. Penerbit Abadi Surya: 
Semarang. 

 

5.4. Daftar Pustaka berupa Editor/penyunting sebagai “pengarang” dan 
Terjemahan  

 

Von Hallberg, R., editor, 1984.  Conons, University of Chicago Press, Chicago. 

Dick, H.W. 1990. Industri pelayaran Indonesia: Kompetisi dan Regulasi. 
Diterjemahkan oleh Burhanuddin A, LP3ES: Jakarta. 

 

5.5. Daftar Pustaka berupa Peraturan dan Publikasi Departemen/Badan 

Departemen Pertanian RI, 1991. Governement Wage and Employment Policy 
: A Parallel Market in Labor, In M. Rooemer and C. Jones (eds.) 
Markets in Developing Countries, ICS Press, San Fransisco, 75-87. 

World Bank, 1991. Egypt : Alleviating Poverty During Structural Adjusment, 
World Bank Country Study, Washington D.C. 

 

5.5. Referensi berupa Jurnal, Buletin, Majalah, Prosiding, dan Penerbitan 
Berkala 

 

Dwirianti, D. 2005. “Penggunaan Biji Moringa Oleifera Lam dan Membran Mikro 
Filtrasi sebagai Alternatif Pengolahan Lindi” dalam Jurnal Kimia 
Lingkungan 7 (1):7-12. 

Dwirianti, D., Salim, M.R. and Ujang, Z. 2001. “Sulphur Cycle on Membrane 
Bioreactor” dalam IWA Conference on Water and Wastewater 
Management for Developing Countries Proceeding. Putra World Trade 
Centre: Kuala Lumpur Malaysia 29-31 October. 
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5.6. Referensi berupa Jurnal, Buletin, Majalah, Prosiding, dan Penerbitan 
Berkala 

 

Hermana, J., Dwirianti, D and Gestine, N. 2005. “The Application of Membrane 
Technology in Developing Country: the Suitablitily and its Necessity 
(Indonesian Case Study)” dalam International Training and Research 
Program for Groundwater Treatment Technologies and advanced 
Membrane Processes Taipei Taiwan 19 Agustus – 1 September. 

Dwirianti, D, Salim, M.R. and Ujang, Z. 2004. “Polymerase Chain Reaction (PCR) 
for Identification of Sulfate Reducing Bacteria (SRB)   Species in 
Membrane Bioreactor (MBR), Environmental Biotechnology: 
Advancement in Water and Wastewater in the Tropics” dalam Water and 
Environmental Management Series. IWA Publishing: London UK August. 
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BAB VI  CARA MEMBUAT GAMBAR DAN TABEL 

6.1. Gambar 

 Pada buku pedoman ini istilah gambar mencakup gambar, ilustrasi, 

grafik, diagram, denah, peta, bagan, monogram, diagram alir, dan potret. 

Gambar harus dicetak pada kertas yang dipakai untuk naskah tesis. Gambar asli 

dibuat dengan printer atau plotter atau pencetak gambar sejenis yang 

berkualitas. Huruf, angka dan tanda baca lain yang dipakai pada gambar harus 

jelas. 

6.1.1. Penyajian Gambar 

 Gambar yang tidak dapat diterima sebagai bagian dari naskah tesis 

adalah: 

(1) gambar yang dibuat pada kertas grafik; 

(2) gambar yang dibuat pada kertas grafik kemudian kertas grafik 

tersebut ditempel pada kertas naskah; 

(3) gambar yang dibuat pada kertas lain yang ditempel pada kertas 

naskah. 

6.1.2.  Cara Meletakkan Gambar 

 Garis batas empat persegi panjang gambar, diagram atau ilustrasi 

(garis batas tersebut dapat berupa garis semu) diletakkan sedemikian rupa 

sehingga garis batas tersebut tidak melampaui batas kertas yang boleh dicetak.  

Gambar diletakkan simetrik (centered) terhadap batas kertas yang boleh dicetak. 

Sisi terpanjang dari garis batas gambar dapat diletakkan sejajar lebar kertas atau 

sejajar panjang kertas.  Untuk hal yang disebut terakhir, gambar sebaiknya 

dibuat pada halaman tersendiri tanpa teks naskah untuk memudahkan 

pembacaan.  Lihat lampiran 15 buku pedoman ini. 

 Gambar dengan sisi terpanjang sejajar lebar kertas boleh diletakkan di 

tengah halaman di antara baris-baris kalimat teks.  Dalam hal ini garis batas atas 

gambar harus terletak tiga spasi di bawah garis kalimat sebelumnya.  Teks 

setelah gambar harus terletak tiga spasi di bawah baris terakhir gambar.  Nomor 
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dan judul gambar diletakkan di bawah gambar. Judul gambar harus sama 

dengan judul gambar yang tercantum pada halaman daftar gambar dan ilustrasi.  

 Gambar yang memerlukan halaman yang lebih lebar dari halaman 

naskah dapat diterima.  Gambar yang memerlukan satu lipatan untuk mencapai 

ukuran halaman naskah dapat dimasukkan ke dalam teks batang tubuh tesis. 

Gambar yang lebih besar dari itu sebaiknya dimasukkan dalam lampiran. 

6.1.3.  Penomoran Gambar dan Pemberian Judul Gambar 

 Setiap gambar dalam naskah tesis diberi nomor.  Nomor gambar ditulis 

dengan angka Arab menunjukkan nomor urut gambar dalam naskah.  Judul atau 

nama gambar ditulis dengan huruf kecil, kecuali huruf pertama kata pertama 

yang ditulis dengan huruf kapital.  Baris-baris judul gambar dipisahkan oleh jarak 

satu spasi. 

6.1.4.  Sumber Gambar 

 Gambar yang dikutip dari sumber lain dijelaskan dengan 

mencantumkan nama penulis dan tahun atau nomor urut pustaka di daftar 

pustaka belakang atau di bawah judul. 

6.2. Tabel 

 Tabel dibuat pada kertas naskah. Huruf dan angka tabel harus dicetak 

(tidak ditulis tangan).  Kolom-kolom tabel disusun sedemikian rupa sehingga 

tabel mudah dibaca. Seperti pada gambar, tabel juga mempunyai garis batas 

yang pada umumnya berupa garis semu. Tabel diletakkan pada halaman naskah 

sedemikian rupa sehingga garis batas tidak melampaui batas kertas yang boleh 

dicetak dan tabel terletak simetrik (centered) di dalamnya.  Kolom tabel dapat 

diletakkan sejajar dengan lebar kertas atau sejajar dengan panjang kertas.  

Dalam hal terakhir ini sebaiknya seluruh halaman diisi dengan tabel tanpa teks 

naskah.  Lihat lampiran 14 pada buku pedoman ini.  Tabel diletakkan di tengah 

halaman di antara baris-baris kalimat teks tubuh utama tesis.  Dalam hal ini garis 

batas bawah tabel harus terletak tiga spasi di atas kalimat teratas di bawah tabel. 

 Di atas garis batas atas tabel dituliskan nomor dan judul tabel.  Jika 

judul tabel terdiri atas dua baris atau lebih, baris-baris tersebut dipisahkan 

dengan satu spasi.  Cara menuliskan nomor dan judul tabel sudah dijelaskan 
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pada bagian terdahulu.  Baris pertama judul tabel harus terletak tiga spasi di 

bawah garis terakhir teks, sedangkan baris terakhir judul harus terletak dua spasi 

di atas garis batas atas tabel. 

 Tabel yang memerlukan kertas yang lebih besar dari halaman naskah 

dapat diterima.  Akan tetapi sebaiknya hanya tabel yang jika dilipat satu kali 

sudah mencapai ukuran halaman naskah saja yang dimasukkan dalam teks 

tubuh utama.  Tabel yang lebih besar diletakkan pada lampiran. 

 Tabel yang bersumber dari data sekunder dan berasal dari satu 

sumber dan dicantumkan nama penulis dan tahun terbit data dibawah tabel. 

Sumber data sekunder juga dicantumkan di dalam daftar pustaka. 

 Tabel yang memuat data yang dikutip dari beberapa sumber, tiap 

kumpulan data dari satu sumber diberi cetak atas (superskrip), dan superskrip 

tersebut dijelaskan pada catatan kaki di bawah tabel.  Sumber tersebut dapat 

pula dituliskan pada satu kolom khusus pada tabel dan dalam hal ini tidak 

diperlukan superskrip. 
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BAB VII  PEDOMAN LAIN 

7.1. Lambang 

 Lambang variabel digunakan untuk memudahkan penulisan variabel 

tersebut dalam rumus dan dalam pernyataan aljabar lainnya. Semua huruf dalam 

abjad latin dan abjad Yunani, baik huruf kapital maupun huruf kecil, dapat 

digunakan sebagai lambang variabel.  Lambang dapat terdiri atas satu atau dua 

huruf.  Lambang dapat diberi cetak bawah (subskrip) atau cetak atas (superskrip) 

atau keduanya. 

 Subskrip dapat berupa huruf atau angka atau keduanya, demikian juga 

superskrip.  Beberapa lambang ditulis dengan cetak miring.  Sebagai petunjuk 

umum, pilihlah lambang yang sudah lazim digunakan pada bidang anda.  Awal 

kalimat tidak dibenarkan dimulai dengan lambang variabel.  Jadi, susunlah 

kalimat sedemikian rupa sehingga tidak perlu diawali dengan sebuah lambang 

variabel. 

7.2. Satuan dan Singkatan 

 Satuan yang digunakan dalam tesis adalah satuan S.I.  Singkatan 

satuan yang digunakan adalah seperti yang dianjurkan oleh S.I.  Singkatan 

satuan ditulis dengan huruf kecil tanpa titik di belakangnya atau dengan lambang.  

Singkatan satuan tidak dituliskan dengan huruf dicetak miring (italic).  Singkatan 

satuan dapat terdiri atas satu, dua atau sebanyak-banyaknya empat huruf Latin.  

Singkatan satuan dapat dibubuhi huruf awal atau lambang seperti μ (mikro), m 

(mili), c (centi), d (desi), h (hekto), k (kilo), atau M (mega). 

 Satuan sebagai kata benda ditulis lengkap. Demikian juga satuan yang 

terdapat pada awal kalimat ditulis lengkap.  Satuan yang menunjukkan jumlah 

dan ditulis di belakang, ditulis dengan singkatannya. 

7.3. Angka 

 Yang dimaksud dengan angka pada anak-bab ini adalah angka Arab. 

Angka digunakan untuk menyatakan: 

(1) besar-tentu ukuran (misalnya, 174 cm), massa (81,0 kg), suhu (250C), 

persentase (95,7%) dan lain-lain; 
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(2) nomor halaman; 

(3) tanggal (17 Desember 1962); 

(4) waktu (pukul 10.45 pagi); 

(5) bilangan dalam perhitungan aljabar dan dalam rumus, termasuk 

bilangan pecahan; 

(6) lain-lain. 

 Tanda desimal dinyatakan dengan koma, misalnya 25,5 (dua puluh 

lima setengah).  Tanda ribuan dinyatakan dengan titik, misalnya 1.000.000 (satu 

juta).  Bilangan dalam kalimat yang lebih kecil dari sepuluh dapat ditulis dengan 

katakata, misalnya enam perguruan tinggi; tetapi lebih besar dari sepuluh 

digunakan angka, misalnya 17 buah mangga. 

 Besar tak tentu dan bilangan yang digunakan untuk menyatakan besar 

secara umum ditulis dengan kata-kata, misalnya sepuluh tahun yang lalu, usia 

empat puluh tahun, setengah jam mendatang, lima kali sehari, beberapa ratus 

sentimeter dan lain-lain. 

 Awal sebuah kalimat tidak boleh dimulai dengan sebuah angka. Jika 

awal kalimat memerlukan bilangan atau angka, tulislah bilangan tersebut dengan 

kata-kata; atau ubahlah susunan kalimat sedemikian rupa sehingga bilangan tadi 

tidak lagi terletak pada awal kalimat. 

 Hindarilah penggunaan angka Romawi untuk menyatakan bilangan 

karena tidak segera dapat dimengerti dengan mudah. 

7.4. Cetak Miring (Italic) 

 Ukuran huruf yang dipakai untuk cetak miring harus sama besar 

ukurannya dengan huruf untuk naskah.  Cetak miring digunakan untuk judul buku 

dan untuk nama majalah ilmiah.  Lihat contoh-contoh daftar pustaka pada Bab V 

buku pedoman ini.  Pada umumnya cetak miring digunakan pada kata atau istilah 

untuk memberikan penekanan khusus atau menarik perhatian. 

 Di bidang ilmu seperti botani, zoology, geologi dan lain-lain, perlu 

dibuat pedoman khusus tentang pemakaian cetak miring untuk nama tumbuh-
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tumbuhan, nama binatang, nama batu-batuan dan lain-lain.  Cetak miring harus 

digunakan untuk nama spesies organisme, contoh Sonchus arvensis L. 

7.5. Penulisan Rumus dan Perhitungan Numerik 

 Sebuah rumus diletakkan simetrik (centered) dalam batas kertas yang 

boleh dicetak.  Rumus yang panjang ditulis dalam dua baris atau lebih.  

Pemotongan rumus panjang dilakukan pada tanda operasi aritmetik, yaitu tanda 

tambah, tanda kurung, tanda kali dan tanda bagi (bukan garis miring).  Tanda 

operasi aritmetik tersebut didahului dan diikuti oleh sedikitnya satu rongga (ruang 

antara dua kata). 

 Pangkat dituliskan setengah spasi di atas lambang variabel.  Hindarkan 

pemakaian tanda akar ( √ ) dan pakailah pangkat pecahan.  Penulisan bilangan 

pecahan sebaiknya tidak dilakukan dengan menggunakan garis miring.  Pakailah 

tanda kurung dalam pasangan-pasangan secukupnya untuk menunjukkan 

hierarki operasi aritmetik dengan jelas.  Hirarki tanda kurung dalam buku 

pedoman ini ditentukan sebagai berikut : 

[{( )}] 

 Setiap rumus diberi nomor yang dituliskan di antara dua tanda kurung.  

Nomor rumus terdiri atas dua angka yang dipisahkan oleh sebuah titik.  Angka 

pertama, yang berupa angka Romawi, menunjukkan bab tempat rumus tersebut 

terletak. 

 Angka kedua yang berupa angka Arab, menunjukkan nomor urut 

rumus dalam bab.  Substitusi variabel dengan harganya untuk operasi aritmetik 

dituliskan seperti pada penulisan rumus.  Dalam hal ini, hindarkan pemakaian titik 

sebagai lambang operator kali. 

 

 

 

 

 24



Lampiran 1. Contoh Sampul Tesis 

PERDAGANGAN  KARET  ALAM  ANTARA  NEGARA 
PRODUSEN UTAMA DAN AMERIKA SERIKAT 

 

 

 

TESIS 
 

 

 

 

Oleh 

ELWAMENDRI 
D2B009000 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS  
PROGRAM  PASCASARJANA (S2) 

UNIVERSITAS JAMBI 
2011 

 25



Lampiran 2. Contoh Halaman Lambang Pascasarjana 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 26



Lampiran 3. Contoh Halaman Pengesahan 

 

Halaman Pengesahan 
 

Judul  Penelitian :  Perdagangan Karet Alam antara Negara 

    Produsen Utama  dan Amerika Serikat 

 

Nama Mahasiswa  : Elwamendri 

 

Nomor Induk Mahasiswa : D2B009000 

 

Program Studi : Agribisnis  

 

 

 

Menyetujui : 

Komisi Pembimbing 

 

 

 

Prof. Dr. Ir. Zulkifli Alamsyah, M.Sc.  Dr. Ir. DMT. Napitupulu, M.Sc.

Pembimbing Utama    Pembimbing Pembantu 

 

 

Mengetahui : 

 

Direktur Pascasarjana UNJA    Ketua Program Studi Agribisnis  

     

 

 

Dr. Suratno, M.Pd. Dr. Ir. H. Saad Murdy, MS.

NIP. 19560512 198403 1 004 NIP. 19560512 198403 1 004 

  

Tanggal Lulus: tanggal, bulan dan tahun 

 27



Lampiran 4. Contoh Halaman Tim Penguji Tesis 

 

Judul  Tesis :  Perdagangan Karet Alam Antara Negara 

    Produsen Utama  Dan Amerika Serikat 

Nama Mahasiswa  : Elwamendri 

Nomor Induk Mahasiswa : D2B009000 

Program Studi : Agribisnis  

 

Ujian Tesis ini telah dilaksanakan pada Hari ................., Tanggal (tanggal, bulan 

tahun), ........................., sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana 

Universitas Jambi Nomor : ……………………………………………………………. 

 

No Jabatan N a m a 

1 Ketua :  Prof. Dr. Ir. Zulkifli Alamsyah, M.Sc 

2 Sekretaris merangkap Anggota :   Dr. Ir. DMT. Napitupulu, M.Sc. 

3 Penguji Utama  :  Dr. Ir. H. Saad Murdy, MS. 

4 Penguji Anggota   :  Dr. Ir. Ratnawaty Siata, MS. 

5 Penguji Anggota   :  Dr. Ir. Hj. Rosyani, MS. 

 

 

  Ketua Program Studi Agribisnis    

    

 

 

   Dr. Ir. H. Saad Murdy, MS.

  NIP. 19560512 198403 1 004

 28



Lampiran 5 Halaman Pernyataan Keaslian Tesis 

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS 
 Saya dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa sepanjang 

pengetahuan saya, di dalam Naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang 

pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu 

Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat  yang pernah ditulis 

atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah 

ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. 

 Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini  dapat dibuktikan terdapat 

unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Tesis ini digugurkan dan gelar akademik 

yang telah saya peroleh (MAGISTER SAINS) dibatalkan, serta diproses sesuai 
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Lampiran 7. Contoh Halaman Abstrak 

 

ABSTRAK 
 

 Dompak MT Napitupulu,  Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, 
17 Agustus 2004.  Model Perdagangan Karet Alam Indonesia: Simulasi 
Kebijakan Menghadapi Kesepakatan Triparteit Dan Perdagangan Bebas; Komisi 
Pembimbing, Promotor: Prof. Dr. Ir. M. Muslich M., M.Sc., Ko-Promotor: 1) Dr. 
Harry Susanto,  SU. 2) Dr. Ir. Nuhfil Hanani, MS  3) Dr. Kaman Nainggolan, MSc. 
 
 Karet alam, hingga tahun 1998,  adalah komoditas penyumbang devisa 
terbesar dari sektor pertanian,  namun  harga karet alam yang terus merosot 
sejak tahun 1986 menyebabkan komoditas ini hanya mampu menyumbang 
devisa sebesar US. $. 786,2 juta pada tahun 2001 sehingga  berada pada urutan 
tiga penyumbang devisa sektor pertanian bersama sama udang dan kelapa 
sawit.  Dalam pada itu, perdagangan internasional telah mulai memasuki era 
awal perdagangan bebas, bagaimana kinerja perdagangan karet alam Indonesia 
dalam menyongsong perdagangan bebas yang secara mutlak akan dilaksanakan 
pada tahun 2020 juga perlu  dikaji. 
 
 Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak 
kesepakatan tripartite dan sejumlah alternatif kebijakan dalam koridor liberalisasi 
perdagangan yang dapat meningkatkan harga dan perolehan devisa dari 
perdagangan karet alam  Indonesia melalui pendekatan model simulatan dinamis 
dari skenario kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah.  Hasil penelitian 
ini dapat memperkaya pendekatan yang dapat dilakukan dalam ilmu 
perencanaan pembangunan pertanian. Selain berguna dalam pengembangan 
ilmu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi 
pemerintah dalam melakukan pengambilan keputusan dalam upaya menaikkan 
harga dan perolehan devisa dari perdagangan karet alam  Indonesia. 
 Data dalam penelitian ini adalah data timeseries yang dihimpun dari 
berbagai institusi baik nasional maupun mancanegara yang memiliki data kinerja 
perdagangan karet alam  Indonesia. Nilai determinan perdagangan karet alam 
dalam penelitian ini diprediksi dengan menggunakan model simultan dinamis 
yang menggambarkan pola hubungan antara variabel dalam industri karet alam 
mulai dari tingkat produksi hingga perdagangan luar negeri.  Simulasi guncangan 
terhadap kinerja perdagangan karet alam  Indonesia serta alternatif  kebijakan 
dilakukan dalam model perdagangan karet alam  Indonesia yang terdiri dari 78 
variabel endogen dan 261 variabel eksogen.  Keterhandalan model diuji dengan 
menggunakan uji-F, sementara pengaruh variabel prederterminan terhadap 
variabel endogen dievaluasi dengan indikator koefisien determinasi R2, serta 
signifikasi dari masing masing  paremeter diuji dengan melihat derajat selang 
kepercayaan kemampuan menolak hipotesis parameter variabel predeterminan 
sama dengan nol (Ho: αi = 0) serta divalidasi dengan menggunakan pendekatan 
Gauss-Seidel.  Skenario simulasi yang dilakukan meliputi: melanjutkan 
Kesepakatan Tripartite, pegurangan subsidi pupuk sebesar 15 dan 25 %, 
peingkatan suku bunga riel sebesar 1,25 kali, peningkatan upah disektor 
pertanian sebesar 10 persen, peningkatan investasi pertanian sebesar 25 

 31



persen, dan penghapusan Lahan Perkebunan karet alam besar.  Kinerja 
perdagangan juga disimulasikan pada kondisi terjadi peningkatan produksi ban 
dalam negeri sebesar 5 persen, peningkatan harga minyak sawit mentah sebesar 
10 persen pertahun, peningkatan harga minyak bumi sebesar 10 persen 
pertahun, terjadi depresiasi mata uang Indonesia, Malayasia, dan Thailand 
sebesar 10 persen dan peningkatan GDP negara importir sebesar 5 persen.   
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 

1. Kesepakatan tripartite tahun 2002 dan 2003 berdampak pada 
kenaikan harga karet alam Indonesia sebesar  5,45 % dan 
penerimaan devisa sebesar 0,31 % namun belum  memberikan harga 
yang layak bagi petani produsen ( US $ 1,191/ kg). 

2. Kebijakan tripartite hingga tahun 2008  dapat meningkatkan harga 
karet alam  Indonesia sebesar  2,74  dan perolehan devisa meningkat 
sebesar 4,27 %. 

3. Penghapusan pajak ekspor karet alam oleh Indonesia, Malaysia dan 
Thailand akan meningkatkan harga karet alam  Indonesia sebesar 
3,68 persen dan  devisa sebesar 5,55 persen. 

4. Reduksi subsidi pupuk sebesar 15 persen akan menyebabkan harga 
karet alam  Indonesia naik sebesar 12,50  serta devisa sebesar 9,57 
persen. 

5. Harga yang layak bagi petani dapat diperoleh dengan kombinasi  
kesepakatan Tripartite dengan penambahan investasi pertanian (15 
%), peningkatan upah disektor pertanian (10 %), serta penghapusan 
lahan perkebunan besar 

 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya adalah: 
1. Model yang dibangun belum dapat mengungkap faktor yang 

mempengaruhi transaksi perdagangan karet alam  Indonesia baik di 
pasar domestik maupun luar negeri secara sempurna karena belum 
memasukkan variabel mutu karet alam  Indonesia dan faktor yang 
mempengaruhinya, 

2. Penelitian ini, meskipun dalam beberapa aspek tertentu didukung 
oleh data primer, belum dapat mengungkapkan bagaimana 
pelaksanaan riel dari kesepakatan tripartite yang telah berakhir tahun 
2003 yang lalu. 

3. Keterbatasan data industri yang diperoleh menyebabkan variabel ini 
hanya dijadikan sebagai variabel eksogen sehingga tidak 
mengungkap lebih jauh faktor yang mempengaruhinya. 

 
Berdasarkan keterbatasan yang dimiliki dalam penelitian ini maka peneliti 

menyarankan untuk melakukan penelitian yang lebih konprehensif.  Dalam 
penelitian lanjutan disarankan untuk: 

1. Menganalisis pelaksanaan nyata kesepakatan tripartite pada tahun 
2002 dan 2003 dianjurkan untuk dilakukan 

2. Fakta bahwa harga ekspor karet alam  Indonesia lebih rendah dari 
harga karet alam Malaysia dan Thailand merupakan penomena lain 
yang menarik untuk dikaji. Penelitian yang dapat mengungkap faktor 
perbedaan harga karet alam tiga negara produsen utama tersebut 
dianjurkan untuk diteliti lebih lanjut. 
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3. Variabel agroindustri yang diharapkan menjadi full-factor dalam 
menggerakkan permintaan bahan baku karet alam di pasar domestik 
masih terbatas pada ‘jumlah produksi ban yang dihasilkan Indonesia’. 

 Selain saran untuk penelian lanjutan,  dalam upaya meningkatkan 
harga dan perolehan devisa maka disarankan kepada pemerintah untuk: 

1. Memperlambat laju pertumbuhan produksi karet alam dengan 
mengurangi areal tanam atau setidaknya mencegah munculnya areal 
perkebunan karet yang baru.  

2. Perubahan permintaan minyak kelapa sawit yang mengarah pada 
peningkatan harga CPO diperkirakan akan menyebabkan areal 
tanam karet semakin berkurang.  Berbagai kebijakan yang berkaitan 
dengan pengembangan komoditas kelapa sawit dan hasil 
produksinya  dengan demikian dapat mengurangi motivasi petani 
karet untuk membuka areal tanam baru. 

3. Mayoritas (90,17 %) dari produk karet alam  Indonesia yang diekspor 
adalah kualitas SIR-20. Mutu bahan baku yang lebih baik seyogyanya 
lebih disukai oleh konsumen, oleh karena itu pemerintah hendaknya 
meningkatkan partisipasi aktif dari lembaga Litbang agar mutu karet 
alam  Indonesia dapat lebih ditingkatkan.  Kerjasama anrtar negara 
dibidang Litbang juga disarankan untuk dapat dipererat sebagaimana 
yang dilakukan dibidang perdagangan. 

4. Investasi swasta besar pada industri karet alam hendaknya diarahkan 
pada industri crumb rubber dan pengolahan bahan baku karet alam 
menjadi barang setengah jadi. 

 

Keywords: karet alam, perdagangan,  
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Gambar 1. Pohon Industri Berbasis Karet 
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Gambar 5.  Proyeksi perkembangan luas baku sawah dan luas panen padi 

sawah kabupaten Tanjung Jabung Timur, tahun 2005 -2009 
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Realisasi Perkiraan Proyeksi Indikator 2005 2006 2007 

Kualitas Pertumbuhan (Pemerataan)    
Penduduk (000 Jiwa) 2.657 2.713 2.765 
Angkatan Kerja (000 Orang) 1.639 1.681 1.724 
Jumlah Pengangguran Terbuka (000 Orang) 216 209 202 
% Terhadap angkatan Kerja  13,21 12,44 11,70 
Pertumbuhan Ekonomi    
Pertumbuhan Ekonomi 5,45 6,5 7,1 
PDB per Kapita atas dasar harga konstan 
(Juta) 

4,62 4,82 5,06 

PDRB atas dasar harga konstan (Rp Milyar) 12.517 13.074 13.989 
PDRB atas dasar harga Berlaku (Rp Milyar) 21.606 24.138 28.965 
ICOR 4,90 4,00 3,90 
Laju inflasi, Indeks Harga Konsumen (%) 
 

16,50 5,75 5,21 

Neraca Pembayaran    
Ekspor (ribu US $) 424,73 480,85 504,88 
Impor (ribu (US $) 
 

143,40 159,89 175,08 

Keuangan Daerah    
Pendapatan Asli Daerah (Juta Rupiah) 347,84 314,84 389,58 
Dana Perimbangan 393,69 480,44 552,51 
APBD 776,83 938,88 1.236,19 
Sumber : Bappeda Provinsi Jambi, 2006 
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