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 VISI Prodi Sanitasi Lingkungan 

“Menghasilkan tenaga sarjana terapan sanitasi lingkungan 

yang profesional dan siap berkompetisi dalam penanganan 

limbah di era global tahun 2026”.  
 

MISI Prodi Sanitasi Lingkungan 

1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan 
lulusan sarjana terapan yang profesional 

 

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara 
berkelanjutan 

 

3. Menjalin kerja sama dengan organisasi profesi dan 
pengguna untuk meningkatkan nilai tambah institusi 

 

4. Menyelenggarakan penelitian inovatif untuk 
memecahkan permasalahan sanitasi lingkungan 
terutama penanganan limbah 

 

5. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat berbasis 
penelitian dan permasalahan sanitasi lingkungan. 

 

TUJUAN Prodi Sanitasi Lingkungan 

1. Dihasilkannya lulusan PS Sanitasi Lingkungan yang 
kompeten dengan unggulan penanganan limbah 

 

2. Dihasilkannya tenaga pendidik dan kependidikan yang 
berkualitas 

 

3. Terbina kegiatan dan penggunaan lahan praktek yang 
relevan dengan pengguna, pemangku kebijakan dan 
dunia usaha melalui MoU yang berkelanjutan 

 

4. Dihasilkannya penelitian dan pengabdian masyarakat 
yang terpublikasi serta terintegrasi dalam pembelajaran.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pendidikan Tenaga Kesehatan bertujuan menghasilkan tenaga 

kesehatan yang profesional yang memiliki kemampuan untuk bekerja 

secara mandiri, mampu mengembangkan diri dan beretika. Tuntutan 

masyarakat akan mutu layanan kesehatan semakin meningkat seiring 

dengan peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat termasuk 

industri dan stakeholder lainnya, maupun kebutuhan untuk memfasilitasi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sosial dan budaya 

khususnya di bidang kesehatan. Perubahan dan perkembangan tersebut 

merupakan tantangan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya 

Manusia Kesehatan dari institusi pendidikan tinggi Politeknik Kesehatan 

Kementerian Kesehatan Jambi (Polkesjam). Prodi Sanitasi Lingkungan 

Program Sarjana Terapan Jambi sebagai salah satu lembaga pendidikan 

tinggi berkewajiban menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan penelitian bagi 

mahasiswa Prodi Sanitasi Lingkungan Jurusan Kesehatan Lingkungan 

Politeknik Kesehatan Jambi berupa Skripsi yang merupakan syarat 

kelulusan. Skripsi adalah Karya Tulis Ilmiah (TA) yang disusun oleh 

mahasiswa Prodi Santasi Lingkungan menurut kaidah keilmuan dan ditulis 

berdasarkan kaidah Bahasa Indonesia, dibawah pengawasan atau 

pengarahan dosen pembimbing sesuai keilmuannya masing-masing.  

Skripsi adalah mata kuliah semester akhir (semester 8) dengan 

bobot 4 SKS. Hal ini sesuai dengan Kurikulum Inti Diploma IV Kesehatan 

Lingkungan No : HK.02.03/ I /IV/2/07202.1/2013 dan Peraturan Presiden 

Nomor 8 tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yang menjelaskan lulusan 

Perguruan Tinggi, salah satunya mahasiswa Prodi Sanitasi Lingkungan 

Politeknik Kesehatan Jambi wajib menyusun Tugas Akhir. KKNI adalah 

kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat 

menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang 

pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam 

rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur 

pekerjaan di berbagai sektor. KKNI merupakan sistem yang berdiri sendiri 

dan merupakan jembatan antara sektor pendidikan dan pelatihan untuk 

membentuk SDM nasional berkualifikasi (Qualified Person) dan 

bersertifikasi (Certified Person) melalui skema pendidikan formal, non 

formal, in formal, pelatihan kerja atau pengalaman kerja. 
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Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia tersebut, menjelaskan bahwa 

lulusan Program Sarjana Terapan (DIV) setara dengan level atau jenjang 

6, yang berperan sebagai Teknisi atau Analis. Deskripsi Umum untuk 

kualifikasi pada jenjang 6 ini adalah lulusan dengan kreteria : 

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yangbaik di dalam 

menyelesaikan tugasnya, 

3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta 

mendukung    perdamaian dunia, 

4. Mampu bekerja sama dengan memiliki kepekaan sosial dan 

kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya, 

5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan 

agama, serta pendapat / temuan orisinal orang lain, 

6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk 

mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas. 

Deskripsi spesifik untuk lulusan Program Sarjana Terapan (DIV) yang 

berada pada level atau jenjang 6 sebagai Teknisi atau Analis ini adalah : 

1. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam 

penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang 

dihadapi. 

2. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum 

dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut 

secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian 

masalah prosedural.  

3. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis 

informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih 

berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.  

4. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung 

jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. 

Lulusan Progran Sarjana Terapan wajib memiliki keterampilan umum 

sesuai SN Dikti No 44-2015 sebagai berikut: 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, novatif, bermutu, dan 
terukur dalam melakukan pekerjaan di bidang sanitasi lingkungan 
serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang sanitasi 
lingkungan 
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2. Mampu mengaplikasikan prosedur dan ilmu  sanitasi  lingkungan dan 

penanganan limbah serta memanfaatkan IPTEK sanitasi lingkungan 
dan penanganan limbah dalam menyelesaikan masalah sanitasi  
lingkungan  

 
3. Mampu mengaplikasikan prosedur dan ilmu sanitasi lingkungan serta 

memanfaatkan prosedur dan ilmu kesehatan lingkungan IPTEK 
sanitasi lingkungan dalam menyelesaikan masalah sanitasi lingkungan 
dan penanganan limbah untuk keperluan originalitas dan studi – 
pengulangan (reproduk – sibility) 

 
4. Mampu mengambil keputusan yang tepat dalam melakukan supervise 

dan evaluasi terhadap pekerjaan bidang sanitasi lingkungan dan 
penanganan limbah pada suatu organisasi atau institusi yang menjadi   
tanggung jawabnya  

 
5. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur; dibidang 

sanitasi lingkungan dan penanganan limbah 
 
6. Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu   pengetahuan dan teknologi 

sanitasi lingkunga dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur 
baku, desain sistem sanitasi lingkungan dan penanganan limbah 

 
7. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerjasama dan 

hasil kerjasama didalam maupun di luar lembaganya; 
 
8. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 
plagiasi. 

 

Penyusunan Skripsi ini harus memperhatikan kemanfaatan bagi 

lulusan yang berada pada level atau jenjang 6 tersebut sebagai seorang 

Teknisi atau Analis, sehingga mampu menyusun Sripsi dalam bentuk studi 

literatur, kajian deskriptif, kajian terapan atau aplikatif, atau menghasilkan 

suatu formula atau rancangan aplikasi untuk praktek dengan 

mengedepankan unggulan Prodi Sanitasi Lingkungan. 

 

1.2. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan 

Tinggi; 

2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); 
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3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575 Tahun 2005 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

1295/Menkes/ Per/XII/2007; 

4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

OT.02.03/ I/4/03440.1 tentang Pedoman Organisasi dan Tata 

Laksana Poltekkes; 

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

355/E/O/2012 tanggal 10 Oktober 2012, tentang Alih Bina 

Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan 

Kemenkes RI dari Kemenkes RI kepada Kemendikbud RI; 

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 

tahun 2012, tentang Petunjuk Tehnis Organisasi dan Tatalaksana 

Politeknik Kesehatan Kemenkes; 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 tahun 

2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

(KKNI) dalam Pendidikan Tinggi; 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 tahun 

2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 tahun 

2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 87 tahun 

2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 

11. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi tentang 

Standar Nasional Perguruan Tinggi; 

 

 

1.3. Tujuan 

Pedoman ini disusun dengan tujuan  

1.3.1. Untuk pegangan bagi para mahasiswa dalam menyusun 

Skripsi 

1.3.2. Memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan teknis 

kepada mahasiswa dalam penyusunan Skripsi 

1.3.3. Memberikan panduan bagi dosen pembimbing dalam proses 

bimbingan. 
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1.4. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penyusunan skripsi fokus pada permasalahan 

sanitasi lingkungan dengan lingkup ; 

1. Pengelolaan limbah cair  

2. Penyehatan tanah dan pengelolaan sampah 

3. Penyehatan air  

4. Penyehatan udara  

5. Pengelolaan lingkungan fisik (sanitasi sarana dan prasarana) 

6. Penyehatan makanan dan minuman 

7. Pengendalian vector 

8. Pengendalian pencemaran lingkungan hidup 

9. Pemberdayaan Masyarakat. 

 

Tema permasalahan yang diangkat sedapat mungkin 

mengutamakan unggulan Prodi Sanitasi Lingkungan yaitu tentang 

penanganan limbah. 



PRODI SANITASI LINGKUNGAN PROGRAM SARJANA TERAPAN 

6 
 

BAB II 

KETENTUAN UMUM 

 

Skripsi akan tersusun dengan baik apabila terjalin kerjasama yang 

baik antara mahasiswa dengan pembimbing, hubungan tersebut perlu 

diatur dengan ketentan dan tatacara sebagai berikut : 

2.1. Penetapan Mahasiswa 

2.1.1. Syarat mahasiswa mengajukan out line 

a. Mahasiswa yang bersangkutan sedang aktif sebagai peserta 

didik. 

b. Sekurang-kurangnya telah menyelesaikan empat (4) semester 

perkuliahan. 

2.1.2. Prosedur pengajuan out line skripsi 

a. Mahasiswa mengajukan out line skripsi kepada tim verifikator 

(Sub Unit PPM dan atau Dosen Metodologi Penelitian) dengan 

Kriteria out line adalah: 

1) Sesuai dengan roadmap penelitian Prodi Sanitasi 

Lingkungan dinyatakan dalam lembar verifikasi   

2) Memiliki manfaat secara teoritis maupun praktis 

3) Topik/judul update (bukan pengulangan), dinyatakan dalam 

lembar verifikasi  

b. Ketentuan out line 

Out line merupakan dasar kegiatan skripsi yang terdiri dari : 

1) Topik/Judul penelitan 

2) Alasan mengangkat topik/Rumusan masalah 

3) Tujuan atau manfaat skripsi 

4) Mencantumkan 5 skripsi atau 3 jurnal sejenis, masing-

masing berisikan  

• Judul skripsi 

• Masalah yang dibahas  

• Lokasi kegiatan skripsi 

• Tahun kegiatan  
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c. Bagi mahasiswa yang out line nya ditolak, maka yang 

bersangkutan diwajibkan untuk menyusun dan mengumpulkan 

kembali out line sampai diterima. 

d. Mahasiswa yang dinyatakan out linenya diterima, dapat 

mengajukan pembimbing utama atau dilakukan penunjukan 

pembimbing dengan syarat dan ketentuan penunjukan diatur 

oleh Prodi Saitasi Lingkugan Program Sarjana Terapan. 

e. Out line ditulis dalam kertas A4, 2 spasi dengan huruf Arial, 

ukuran huruf 12. adapun bentuk pengajuan outline sebagai 

berikut : 

 

OUTLINE PENGAJUAN SKRIPSI PRODI SANITASI LINGKUNGAN 

PROGRAM SARJANA TERAPAN TAHUN 20… 

 

1. Nama Mahasiswa : 

2. NIM    : 

3. Topik / judul    : ______________________________________ 

    _______________________________________ 

4. Alasan/ 

Rumusan Masalah : _______________________________________ 

_______________________________________  

____________________________________________

__________________________________  

____________________________________________

__________________________________ 

5. Tujuan Kegiatan : - 

    -  

 

6. Manfaat Kegiatan : teoritis/praktis …………………………………….… 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
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7. Lokasi Kegiatan  : Desa/Puskesmas/industri dll …………………… 

_______________________________________ 

8. Jurnal Sejenis 3 tahun terakhir : 

a. Judul Jurnal   1  

• Masalah yang dibahas  : 

• Lokasi kegiatan : 

• Tahun kegiatan  : 

 

b. Judul Jurnal   2   

• Masalah yang dibahas  : 

• Lokasi kegiatan : 

• Tahun kegiatan  : 

  

c.   Judul Jurnal  3     

• Masalah yang dibahas  : 

• Lokasi kegiatan : 

• Tahun kegiatan  : 

dst……..  

 

9. Pembimbing Utama yang dimohon :  1). ………………. 

            

       2). .……………….   
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10. LEMBAR VERIFIKASI : 

  (DI ISI OLEH PETUGAS) 

⚫  Topik/judul sesuai roadmap :     YA    TIDAK 

⚫  Topik/judul terkait dalam kelompok kompetensi : 

a. Lingkup Media             e. Penyehatan Makanan &     

Limbah         Minuman 

 

b. Lingkup Media             f. Pengendalian Vektor     

Kualitas Air       & Binatang Pengganggu 

   

c. Lingkup Media             g. Sanitasi Sarana  dan 

Kualitas Tanah        Bangunan   

 

d. Lingkup Media              

   Udara & Limbah Gas 

 

⚫ Masalah dan Lokasi Skripsi : 

a. Masalah dan Lokasi kegiatan Baru atau berbeda 

 dari Jurnal/Skripsi sejenis 

   

b. Salah satu dari masalah / lokasi kegiatan berbeda   

 dengan Jurnal/Skripsi sejenis 

 

c. Masalah dan Lokasi kegiatan memiliki kesamaan 

 dengan Jurnal/Skipsi sejenis 

 

11. HASIL VERIFIKASI : 

⚫ Outline lolos verifikasi / Outline tidak lolos verifikasi 

(coret sesuai hasil verifikasi) 

Jambi,                       20… 

 Team Verifikator 

Menyetujui  

Ketua Prodi Sanitasi Lingkungan 

Program Sarjana Terapan 

1. ____________________ 

___________________________ 

 

2. ____________________ 

√ 

 

 

 

√  

√  
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BAGAN ALUR MEKANISME PENGAJUAN TOPIK/JUDUL SKRIPSI PRODI SANITASI LINGKUNGAN  
JURUSAN KESEHATAN  LINGKUNGAN JAMBI  

(Asumsi: Pegajuan out line sebelum UAS semester VI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:

SUB UNIT PPM/Dosen Medlit 

VERIFIKASI OUT LINE  

 OLEH PETUGAS 

 TOPIK/JUDUL 

LOLOS VERIFIKASI DAN 

DISETUJUI KAPRODI  
RENCANA 

TOPIK/JUDUL YANG  

DIAJUKAN DALAM 

BENTUK OUT LINE 

MAHASISWA 

TOPIK/JUDUL 

TIDAK LOLOS VERIFIKASI  

LEMBAR VERIFIKASI OUT LINE 

DIKEMBALIKAN    

PROSES  
BIMBINGAN DENGAN 
PEMBIMBING UTAMA 

DAN PEMBIMBING 
PENDAMPING 

 

PENUNJUKAN 

PEMBIMBING 

                 : alur sesuai asumsi 
                 : tidak sesuai asumsi 
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2.2. Penetapan Pembimbing 

2.2.1. Syarat Pembimbing  

a. Berkedudukan sebagai dosen tetap dan aktif pada Jurusan 

Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Jambi. 

b. Pembimbing utama berpendidikan minimal S2 bidang kesehatan  

sesuai dengan Keputusan Menteri Negara bidang Pengawasan 

Pembangunan & Pendayagunaan Aparatur Negara No 

38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang jabatan fungsional, 

sedangkan pembimbing pendamping minimal S1. 

c. Pembimbing utama mempunyai pendidikan yang relevan, 

pengetahuan yang cukup dan menguasai masalah dan materi 

yang akan diteliti oleh mahasiswa.  

d. Bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan 

secara maksimal  

 

2.2.2. Prosedur Penunjukan Pembimbing 

a. Setiap mahasiswa memiliki 2 orang pembimbing yaitu 

pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping. 

b. Penunjukkan Pembimbing Utama dan Pembimbing pendamping 

dilakukan setelah mahasiswa lolos verifikasi out line skripsi.  

c. Apabila dalam jangka waktu 1 bulan setelah UAS semester VI, 

mahasiswa tidak mampu lolos verifikasi out line, maka kepada 

mahasiswa tersebut diberikan Pembimbing Utama dan 

Pembimbing pendamping melalui mekanisme terbuka dan 

proporsional  

d. Bagi yang tidak lolos proses verifikasi out line sebelum UAS 

semester VI, maka verifikasi out line dilakukan oleh Pembimbing 

Utama yang berkoordinasi dengan sub unit PPM atau Dosen 

Metodologi Penelitian dan disetujui Kaprodi. 

e. Ketua Prodi Sanitasi Lingkungan mengajukan draf pembimbing 

skripsi untuk penetapan SK kepada Ketua Jurusan Kesehatan 

Lingkungan 

f. Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan mengajukan Pembimbing 

Utama dan Pembimbing Pendamping kepada Direktur Poltekkes 

Kemenkes Jambi paling lambat setelah UTS semester VII. 
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2.2.3. Tugas Pembimbing 

Secara umum tugas pembimbing adalah mengarahkan 

mahasiswa dalam pembuatan proposal, menentukan waktu ujian 

proposal, mengarahkan dalam pelaksanaan skripsi dan penyusunan 

laporan hasil skripsi, serta sidang akhir. Oleh karena itu Pembimbing 

utama dan pembimbing pendamping secara bersama-sama 

bertanggung jawab atas substansi materi, metode penyusunan 

skripsi, pelaksanaan di lapangan, teknis pembuatan, pembahasan, 

dan teknik penulisan yang benar atas mahasiwa yang dibimbing.  

Secara rinci tugas pembimbing adalah : 

a. Pembimbing Utama 

1) Mengarahkan, menyediakan waktu yang cukup dan memantau 

perkembangan mahasiswa dalam pembuatan skripsi sesuai 

dengan minat dan kemampuannya 

2) Membantu mahasiswa untuk mewujudkan topik menjadi 

terarah dalam bentuk proposal dan laporan skripsi. Jangkauan 

topik hendaknya disesuaikan dengan minat dan kemampuan 

mahasiswa, sumber daya yang tersedia, dan jangka waktu 

yang disediakan. 

3) Mengarahkan, memberi pertimbangan atau saran-saran 

kepada mahasiswa dalam menyusun proposal dan laporan 

skripsi  

4) Membantu mahasiswa dalam menentukan alternatif-alternatif 

pemecahan masalah atau metode yang akan digunakan dalam 

skripsinya. 

5) Membantu mahasiswa menganalisa hasil guna pembahasan, 

dan menarik kesimpulan dari hasil kegiatan tersebut. 

6) Wajib menghadiri saat ujian proposal dan ujian skripsi  

7) Merangkum semua masukan dewan penguji yang relevan dan 

dapat diterima dalam sidang proposal dan skripsi  

8) Bertanggung jawab terhadap proses perbaikan proposal dan 

skripsi 
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b. Pembimbing Pendamping 

1) Menyediakan waktu yang cukup dan memantau 

perkembangan mahasiswa dalam pembuatan skripsi sesuai 

dengan minat dan kemampuannya 

2) Membantu mahasiswa lebih memahami masukan, saran dan 

arahan yang disampaikan Pembimbing Utama kepada 

mahasiswa. 

3) Membantu mahasiswa dalam sistimatika penulisan Laporan 

sesuai dengan buku petunjuk penulisan skripsi. 

4) Mengarahkan mahasiswa dalam mencari bahan kepustakaan 

dan data-data pendukung yang diperlukan. 

5) Memantau proses pelaksanaan penelitian hingga penyusunan 

naskah laporan lengkap 

9) Bertanggung jawab terhadap proses perbaikan proposal dan 

skripsi 

 
2.2.4. Penggantian Pembimbing 

Pergantian pembimbing dapat dilakukan oleh Ketua Jurusan 

apabila dalam pelaksanaan proses bimbingan terjadi hal-hal 

sebagai berikut :  

a. Pembimbing tidak bisa ditemui selama 1 (satu) bulan berturut-

turut sejak di tugaskan oleh Ketua Jurusan, sehingga proses 

bimbingan tidak dapat dilaksanakan berdasarkan buku kendali 

bimbingan. 

b. Proses bimbingan tidak berlangsung efektif berdasarkan 

progres proposal yang di evaluasi setelah 3 (tiga) bulan sejak 

pembimbing di tugaskan oleh Ketua Jurusan. 

c. Atas permintaan pembimbing yang telah ditunjuk, karena ada 

halangan yang bisa menghambat proses bimbingan. 

d. Permintaan pergantian pembimbing ini diajukan oleh 

mahasiswa kepada Ketua Jurusan Kesling melalui Kaprodi 

Sanitasi Lingkungan apabila  point “a” dan point “b” terpenuhi.  

e. Ketua Jurusan Kesling, dalam tempo 3 (hari) telah menerbitkan 

surat tentang Pergantian Pembimbing dan surat. penunjukkan 

kepada pembimbing pengganti.  
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2.2.5. Masa Bimbingan 

Proses bimbingan dapat dilakukan setelah Ketua Jurusan 

memberikan surat penunjukan/ surat tugas dan berlaku efektif sejak 

tanggal ditetapkannya Surat Keputusan Direktur Politeknik 

Kesehatan Kemenkes Jambi dan berlaku selama 1 tahun kalender 

akademik, dan setelah itu dapat diganti atau ditunjuk kembali 

sesaui ketentuan yang berlaku. 

Masa bimbingan untuk menyelesaikan penyusunan laporan 

skripsi dalam bentuk proposal diharapkan pada akhir semester ke-

VII atau selambat-lambatnya pada awal semester ke-VIII sudah 

siap diseminarkan. Sedangkan laporan skripsi sudah siap untuk 

diuji wajib diselesaikan paling lambat 1 minggu sebelum yudisium.  

 

2.2.6. Mekanisme Bimbingan 

Mahasiswa yang telah lolos verifikasi mendapatkan 2 (dua) 

pembimbing dan berhak mendapatkan waktu konsultasi yang cukup 

minimal 5 kali bimbingan dengan mekanisme sebagai berikut : 

a. Komunikasi antara mahasiswa dengan pembimbing dalam 

menyusunan skripsi di monitor melalui buku/lembar konsultasi 

yang ditandatangani dosen pembimbing setiap kali mahasiswa 

melakukan konsultasi 

b. Utamakan proses bimbingan dilakukan selama jam kerja dalam 

lingkungan kampus Poltekkes Kemenkes Jambi namun jika ada 

kendala teknis dapat dilakukan di tempat lain atas kesepakatan 

mahasiswa dengan dosen pembimbing 

c. Apabila masa ujian proposal sudah habis dan progres 

mahasiswa belum juga berhasil seminar proposal, maka 

dilakukan koordinasi antara pembimbing dan pengelola Prodi 

Sanitasi Lingkungan guna melihat masalah, sebelum melihat 

syarat-syarat terpenuhinya pergantian pembimbing 

d. Buku monitoring bimbingan Skripsi digunakan sebagai salah 

satu syarat saat mendaftar untuk ujian proposal dan ujian akhir 

skripsi.  
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2.3. Tata Cara Pelaksanaan Ujian 

2.3.1. Ujian Proposal / Penilaian Kelaikan rencana skripsi 

Setiap mahasiswa yang mengajukan rencana skripsi dalam 

bentuk proposal wajib untuk dikaji dan dinilai kelaikannya dalam 

sidang terbuka. Syarat sidang terbuka dihadiri minimal 5 orang 

peserta atau opponent, berasal dari mahasiswa Jurusan Kesehatan 

Lingkungan, Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping 

serta reviewer yang diundang minimal 1 (satu) orang, maksimal 3 

(tiga) orang yang mampu mengoreksi kelayakan bidang kajian yang 

ditulis oleh mahasiswa.  

Hasil akhir dari ujian proposal adalah : 

a. Usulan Layak dilanjutkan dengan penyusunan skripsi, tanpa 

perbaikan.  

b. Usulan Layak dilanjutkan dengan penyusunan skripsi, setelah 

perbaikan maksimal sejumlah hari tertentu.  

c. Usulan Tidak layak dilanjutkan untuk penyusunan skripsi, dan 

wajib melakukan ujian ulang, selambat-lambatnya sejumlah 

hari tertentu 

Catatan : 

(jika penilaian proposal ≤ 68, berarti usulan tidak layak)   

  

Syarat pengajuan sidang proposal : 

a. Mendapat persetujuan tentang waktu pelaksanaan sidang dari 

pembimbing yang dicantumkan dalam formulir pendaftaran 

(lampiran 2.1a)  

b. Mahasiswa yang akan mengajukan ujian proposal diharuskan 

membuat undangan terbuka kepada mahasiswa Jurusan 

Kesehatan Lingkungan, dibuktikan dengan adanya minimal 5 

mahasiswa mengikuti sidang sebagai peserta atau opponent. 

c. Menyerahkan foto copy buku monitoring bimbingan skripsi 

d. Copy draft proposal sebanyak 5 eksamplar dan power point 

untuk opponent, dua hari sebelum jadwal sidang 
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2.3.2. Ujian Skripsi  

Seorang mahasiswa dapat mengajukan ujian skripsi apabila 

sudah menyelesaikan dan lulus seluruh mata kuliah pada semester 

satu hingga semester tujuh pada Prodi Sanitasi Lingkungan.  

Persyaratan seorang mahasiswa mengajukan ujian skripsi adalah 

sbb : 

a. Telah menyelesaikan penulisan skripsi dan telah mendapatkan 

persetujuan dari pembimbing untuk pelaksanaan sidang. 

b. Pernah mengikuti sidang proposal minimal sebanyak 10 kali 

sebagai peserta atau opponent dibuktikan dengan bukti 

kehadiran mengikuti sidang pada buku monitoring bimbingan 

skripsi 

c. Naskah skripsi yang diserahkan kepada pihak akademik sudah 

ditandatangani oleh pembimbing  

d. Mengisi formulir pendaftaran sidang skripsi (lampiran 2.1b) 

e. Naskah diserahkan sebanyak 5 (lima) eksamplar, selambat-

lambatnya 2 hari sebelum ujian skripsi dilaksanakan 

f. Memenuhi syarat administrasi yang telah ditetapkan pendidikan 

g. Menyerahkan buku monitoring bimbingan skripsi 

h. Prodi menetapkan tanggal ujian, tim penguji, dan membuat 

surat pemberitahuan kepada tim penguji skripsi. 

i. Sidang dilakukan secara tertutup 

 

2.3.3. Penguji Skripsi 

a. Penguji adalah Dosen berpendidikan minimal S-2 yang ditunjuk 

ketua jurusan untuk melakukan evaluasi terhadap mahasiswa 

atas laporan skripsi yang telah diselesaikannya 

b. Tim penguji berjumlah minimal 3 (tiga) orang maksimal 5 

(lima) orang yang terdiri dari pembimbing ditambah penguji lain 

yang relevan dengan judul dan isi laporan skripsi, diutamakan 

dosen tetap Jurusan Kesehatan Lingkungan Jambi atau 

praktisi yang memiliki keahlian dibidangnya. 

c. Susunan Tim Penguji terdiri dari Ketua Dewan Penguji dan 

Anggota Penguji. Ketua Dewan Penguji adalah Dosen Tetap 

Jurusan Kesehatan Lingkungan yang memiliki jabatan sebagai 

lektor kepala atau menduduki jabatan sebagai pengelola 
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(Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kaprodi dan Sekprodi) 

serta menduduki jabatan sebagai pengelola di lingkungan 

UPPS Poltekkes Kemenkes Jambi  

d. Sidang skripsi dapat berlangsung sesuai jadwal yang 

disepakati bila dihadiri oleh 3 (tiga) orang Tim Penguji, dengan 

ketentuan :  

1. Kehadiran Pembimbing Utama tidak dapat diganti, tanpa 

permintaan langsung dari yang bersangkutan kepada 

Ketua Prodi Sanitasi Lingkungan, dengan alasan yang jelas 

dan dapat dipertangung jawabkan secara tertulis. 

2. Pembimbing Utama memberikan mandat menghadiri 

sidang skripsi atas nama Pembimbing Utama kepada 

Pembimbing Pendamping yang dibuktkan dengan surat 

mandat yang ditanda tangani oleh Pembimbing Utama. 

(lampiran 2.2).  

3. Kehadiran ketua sidang dapat digantikan dengan 

mekanisme penggantian ditetapkan oleh Ketua Prodi 

Sanitasi Lingkungan dengan berita acara pergantian ketua 

sidang (lampiran 2.3).  

e. Ketua dewan penguji harus memastikan berita acara sidang 

ditanda tangani oleh seluruh penguji dan berita acara 

perbaikan, saran dan masukan diterima oleh mahasiswa 

(lampiran 2.4a)  

 

2.3.4. Tugas Penguji Skripsi: 

a. Menguji dan memberikan penilaian terhadap mahasiswa yang 

diuji pada saat sidang Skripsi 

b. Meluruskan kesalahan mahasiswa dalam tata tulis laporan 

skripsi pada saat sidang berlangsung 

c. Memberi arahan kepada mahasiswa terkait isi laporan skripsi 

yang dilengkapi dalam berita acara rekomendasi 

d. Penguji tidak memiliki wewenang untuk melakukan revisi diluar 

berita acara rekomendasi setelah sidang skripsi.  

e. Menandatangani pengesahan laporan skripsi jika dinyatakan 

Lulus tanpa syarat ujian ulang. 

f. Memberikan tanda tangan rekomendasi pengesahan Skripsi 

jika Skripsi telah diperbaiki sesuai berita acara. 
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Waktu Ujian  

a. Alokasi waktu yang diberikan untuk proposal dan ujian skripsi 

berkisar antara 60 - 90 menit 

b. Ketua berwenang untuk mengatur alokasi waktu agar proses 

sidang dapat berjalan sesuai ketentuan 

c. Rincian waktu selama ujian dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1) Pembukaan oleh moderator : 5 menit 

2)  Penyajian oleh kandidat        :15 menit (10 menit proposal) 

3) Tanya jawab : 60 menit 

4) Penentuan pelulusan           : 5 menit 

5) Penutup : 5 menit 

 

2.3.5. Penilaian Ujian Skripsi 

a. Penetapan nilai akhir melalui proses diskusi diantara Dewan 

Penguji. Selisih nilai antar penguji adalah 5 nilai absolut. Jika 

lebih dari 5 maka dilakukan diskusi oleh Dewan Penguji untuk 

mendapatkan kesepakatan dan kesepahaman 

b. Keputusan sidang yang dituangkan dalam berita acara sidang 

adalah mengikat, perubahan hanya dapat dilakukan melalui 

persetujuan tim penguji melalui ujian ulang. Berita Acara 

Sidang (lampiran 2.5a) 

c. Hasil sidang berupa Keputusan  : 

1) Keputusan Sidang Lulus Penuh  

Keputusan diberikan apabila keputusan sidang 

menyatakan lulus tanpa syarat-syarat yang harus dipenuhi 

kembali 

2) Keputusan Sidang Lulus Bersyarat 

Keputusan diberikan apabila, masih ada hal-hal yang harus 

diselesaikan/disempurnakan oleh kandidat seperti 

perbaikan isi laporan, tugas tambahan dari tim penguji 

sejalan topik yang dilaporkan, dan syarat lain untuk 

penyempurnaan TA.  

Kategori lulus bersyarat ada 2 (dua) yaitu ; Lulus bersyarat 

tanpa ujian ulang atau lulus bersyarat dengan ujian ulang. 
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3) Keputusan Sidang Tidak Lulus  

Keputusan diberikan apabila syarat-syarat dalam 

keputusan lulus bersyarat dengan ujian ulang tidak 

dipenuhi oleh kandidat. 

Kriteria tidak lulus : 

⚫ Judul dan Isi tidak sesuai 

⚫ Topik tidak sesuai dengan 6 (enam) lingkup Sanitasi 

Lingkungan  

⚫ Seluruh isi atau sebagian (50 %) plagiat 

⚫ Penguji memberikan penilaian atas laporan Skripsi 

kepada kandidat ≤ 68 dengan indeks mutu ≤ 2,75 

 

2.3.6. Aspek Penilaian  

a. Kemampuan menjelaskan isi Laporan Skripsi dalam waktu 10 

hingga 15 menit. 

b. Kemampuan dalam analisa masalah / identifikasi masalah 

c. Memahami dalam tata tulis dan bahasa serta penyajikan data 

laporan Skripsi. 

d. Kemampuan dalam membahas kondisi, solusi atau intervensi 

dari data yang diperoleh.      

e. Kualitas laporan berdasarkan kesesuaian isi laporan (latar 

belakang, tujuan, hasil dan simpulan) serta sistimatika 

penulisan,  

f. Memahami isi laporan, penguasaan pengetahuan serta 

keterampilan kandidat dalam menyusun skripsi.  

 

2.3.7. Nilai Akhir Skripsi 

Nilai akhir merupakan hasil Evaluasi Pembimbing dan Evaluasi 

Penguji yang digabungkan oleh bagian Evaluasi Prodi Santasi 

Lingkungan berdasarkan format sebagai berikut : 

  

Nilai Akhir = [(BM) x 40% ]  + [(N1 + N2 + N3 + N..)  x 60% ]  

                     Jumlah Penguji 

Keterangan : 

⚫ N  : Evaluasi Dewan Penguji  

    (Nilai ujian dari penguji) ……………. Lampiran 2.5a 

⚫ BM  : Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan Skripsi  

    (Nilai Bimbingan) …………………… Lampiran 2.5b  
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Aspek penilaian (a - f) dapat diuraikan dalam format penilaian ujian  

skripsi sebagai berikut : 

 
PENILAIAN UJIAN SKRIPSI  

No ASPEK YANG DINILAI 
SKOR 

(0 - 100) 
BOBOT 

( % ) 
NILAI 

(Skor X Bobot) 

1. 
 
 

2. 

 

3. 

 
 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

. 

Kemampuan  menjelaskan isi Laporan 

Skripsi dalam waktu 10 hingga 15 menit. 

 
Kemampuan dalam analisa masalah / 
identifikasi masalah 

 
Memahami dalam tata tulis dan bahasa 
serta penyajian data laporan Skripsi. 

 
Kemampuan dalam membahas kondisi, 
solusi atau intervensi dari data yang 
diperoleh. 

 
Kualitas laporan berdasarkan 
kesesuaian isi laporan dan sistimatika 
penulisan, 

 
Kandidat memahami isi laporan, 
penguasaan pengetahuan serta 
keterampilan dalam menyusun skripsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

 

20% 

 

15% 

 

20% 

 

 

20% 

 

 

20% 

 

Jumlah nilai........................................  

 

 Keterangan Rentang Penilaian 

NILAI ABSOLUT INDEKS MUTU PREDIKAT 

86 - 100 

83 - 85 

79 - 82 

4,00 

3,75 - 3,99 

3,51 - 3,74 

A 

75 - 78 

71 - 74 

68 - 70 

3,22 - 3,50 

3,00 - 3,24 

2,75 - 2,99 

B 

Jambi,                          202... 

Penguji 

 

 

________________________ 
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2.4. Perbanyakkan 

Perbanyakan skripsi dapat dilakukan setelah skripsi selesai 

diperbaiki dan telah mendapatkan persetujuan dari kedua pembimbing 

(lampiran 2.6b) dan rekomendasi pengesahan dari Dewan Penguji 

(lampiran 2.4b). Pembimbing bertanggung jawab penuh terhadap isi 

dan kualitas skripsi. Jumlah dan mekanisme perbanyakkan skripsi 

diatur sebagai berikut : 

a. Mahasiswa memperoleh Bukti Pengesahan Laporan skripsi dari 

pendidikan setelah menunjukan Bukti Pernyataan Persetujuan 

Pembimbing bahwa laporan skripsi telah diperbaiki dan 

disempurnakan sesuai rekomendasi Dewan Penguji. 

b. Pembimbing membantu/mengarahkan mahasiswa bimbingannnya 

untuk mendapatkan bukti rekomendasi Pengesahan skripsi oleh 

Dewan Penguji  

c. Hard cover dilakukan setelah lembar persetujuan dan pengesahan 

diperoleh 

d. Hard cover yang telah diperbanyak dikumpulkan ke sub unit PPM 

untuk ditanda tangani oleh Ketua Jurusan 

e. Jumlah Hard cover yang wajib dikumpulkan adalah 2 (dua) dengan 

rincian 1 (satu) untuk perpustakaan terpadu Poltekkes Kemenkes 

Jambi dan 1 (satu) lagi untuk instansi/perusahaan/lokasi skripsi. 

f. Soft copy format PDF diberikan untuk Dokumen Prodi Sanitasi 

Lingkunghan  

g. Mahasiswa menyerahkan bukti penyerahan skripsi (lampiran 2.8) 

pada bagian sub unit PPM dan mengisi data untuk kelengkapan 

dokumen. 
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BAB III 

FORMAT PENULISAN SKRIPSI 
 
 
3.1. Tata Cara Penulisan 
3.1.1. Pengetikan 

a. Naskah disusun menggunakan kertas ukuran kwarto (A4) 
dengan berat 80 gram. 

b. Sampul (cover) berwarna biru muda dengan tulisan cetak 
menggunakan haruf Arial ukuran 14 dengan jarak 1 spasi  

c. Jenis huruf yang digunakan pada naskah adalah Arial ukuran 
12 spasi 2 

d. Abstrak dan judul tabel diketik dengan huruf Arial ukuran 12 
spasi 1. 

e. Batas tepi pengetikan (Margins) sebagai berikut: 
- Tepi atas dan tepi kiri  : 4 cm 
- Tepi bawah dan tepi kanan : 3 cm 

f. Alinea baru dimulai dari ketukan yang ke-6 dari batas tepi kiri 
dan tidak ada tambahan spasi antar paragraph.  

g. Awal kalimat menggunakan huruf besar. 
h. Penulisan judul, sub judul dan anak sub judul seluruhnya tanpa 

titik 
 

3.1.2. Penomoran 
a. Penomoran halaman judul hingga daftar lampiran ditulis 

dengan huruf romawi kecil sedangkan bagian lainnya ditulis 
dengan angka. 

b. Nomor halaman diletakkan disebelah kanan atas, kecuali pada 
halaman judul Bab diletakkan pada bagian tengah bawah. 

c. Penomoran tabel dan gambar menggunakan angka. 
d. Urutan penomoran judul, sub judul dan anak sub judul 

Contoh : 
 
BAB I 
 

1.1      

1.1.1      
 a.     
  1)    
   a)   
    (1)  
     (a) 
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3.1.3. Penyajian Tabel 
a. Judul tabel diletakkan di bagian tengah atas tabel tanpa diakhiri 

titik dan mencantumkan sumber kutipan. 
b. Tabel diletakkan sejajar (rata kiri-kanan sesuai naskah). 
c. Tabel diletakkan satu halaman dengan judul tabel. 

 
3.1.4. Penyajian Gambar 

a. Gambar diletakkan sejajar (rata kiri-kanan sesuai naskah). 
b. Judul gambar diletakkan di bagian bawah kiri gambar tanpa 

diakhiri titik dan pada halaman yang sama serta mencantumkan 
sumber kutipan. 

 
3.1.5. Penulisan Kutipan 

a. Tulisan yang dikutip langsung dari pengarang lain, harus 
dituliskan persis seperti aslinya. 

b. Apabila kutipan langsung tidak lebih dari 40 kata, maka dapat 
diletakkan pada bagian dari kalimat di suatu paragrap, diawali 
dan diakhiri dengan tanda kutip. 

c. Apabila kutipan terdiri dari 40 kata atau lebih, maka dituliskan 
dalam paragrap tersendiri tanpa tanda kutip dan ditulis In-dent. 

 
3.1.6. Bahasa 

a. Bahasa dan ejaan yang digunakan adalah Bahasa Indonesia 
dan mengikuti ejaan yang disempurnakan (EYD). 

b. Kaidah kalimat dianjurkan tidak menggunakan orang pertama 
dan kedua (misalnya : saya, aku, kami, engkau, dan 
sebagainya. Pada kata pengantar, saya diganti dengan kata 
penulis. 

c. Sedapat mungkin menggunakan istilah Indonesia. Jika terpaksa 
menggunakan istilah asing, istilah tersebut dicetak miring. 
 

          
3.2. Sistematika Penulisan 

3.2.1. Naskah Proposal 
i. Halaman Judul  
ii. Halaman Persetujuan 
iii. Kata Pengantar  
iv. Daftar Isi  
v. Biodata Peneliti 
vi. Daftar Tabel/gambar 
vii. Daftar Singkatan 
viii. Daftar Lampiran 

Bab I Pendahuluan 
1.1. Latar Belakang 
1.2. Rumusan Masalah 
1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 
1.3.2. Tujuan Khusus 

13 
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1.4. Manfaat Penelitian 
1.5. Ruang Lingkup 

Bab II Tinjauan Pustaka 
2.1. Tinjauan Pustaka  
2.2. Kerangka Teori 

Bab III Metode Penelitian 
3.1. Jenis/Disain  Penelitian 
3.2. Lokasi dan Waktu 

3.2.1. Lokasi Penelitian 
3.2.2. Waktu Penelitian 

3.3. Kerangka Konsep/Kerangka Pikir 
3.4. Variabel dan Defenisi Operasional/Defenisi Istilah 

3.4.1. Variabel Penelitian 
3.4.2. Definisi Operasional 

3.5. Hipotesis (bila ada) 
3.6. Populasi dan sampel 

3.6.1. Populasi 
3.6.2. Sampel (ukuran dan teknik pengambilan sampel) 

3.7. Instrumen penelitian 
3.8. Tahapan Penelitian  
3.9. Tehnik Pengolahan Data 
3.10. Analisis data 

Daftar Pustaka 
Lampiran  

I. Instrumen Penelitian 

II. Hasil uji validitas dan reliabilitas 
 

3.2.2. Naskah SKRIPSI 
i. Halaman judul 
ii. Halaman persetujuan 
iii. Halaman pengesahan 
iv. Abstrak bahasa inggris 
v. Abstrak bahasa indonesia 
vi. Riwayat Hidup Penulis 
vii. Halaman persembahan 
viii. Kata pengantar  
ix. Daftar isi  
x. Daftar tabel/gambar 
xi. Daftar Istilah/Singkatan 
xii. Daftar lampiran 

 
Bab I Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 
1.2. Rumusan Masalah 
1.3. Tujuan penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 
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1.3.2. Tujuan Khusus 
1.4. Manfaat penelitian 
1.5. Ruang lingkup 

 
Bab II Tinjauan Pustaka 

2.1. Tinjauan teoritis  
2.2. Kerangka teori 

 
Bab III Metode Penelitian 

3.1. Jenis/Disain  Penelitian 
3.2. Lokasi dan Waktu 

3.2.1. Lokasi Penelitian 
3.2.2. Waktu Penelitian 

3.3. Kerangka Konsep/Kerangka Pikir 
3.4. Variabel dan Defenisi Operasional/Defenisi Istilah 

3.4.1. Variabel Penelitian 
3.4.2. Definisi Operasional 

3.5. Hipotesis (bila ada) 
3.6. Populasi dan sampel 

3.6.1. Populasi 
3.6.2. Sampel 

3.7. Instrumen penelitian 
3.8. Tahapan Penelitian  
3.9. Tehnik Pengolahan Data 
3.10. Analisis data 
 

BAB IV Hasil Penelitian 
4.1. Gambaran umum lokasi penelitian (jika diperlukan) 
4.2. Hasil Penelitian 

4.2.1. Analisis Univariat 
4.2.2. Analisis Bivariat 

 
BAB. IV Pembahasan 
 
BAB. V Kesimpulan dan Saran 

5.1. Kesimpulan 
5.2. Saran 
 

Daftar Pustaka 
Lampiran  

I. Surat ijin 
II. Surat keterangan penelitian  
III. Master tabel/master data 
IV. Instrumen Penelitian 
V. Hasil uji validitas dan reliabilitas 
VI. Output uji statistik (Pengolahan data) 
VII. Dokumentasi (Foto Penelitian) 
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3.11. Cara Mengacu Sumber informasi 

Suatu karya ilmiah yang baik harus dilengkapi dengan acuan 
kepada sumber informasi untuk menguatkan pernyataan penulis. 
Sumber informasi tersebut dikumpulkan dalam suatu daftar acuan 
yang disebut Daftar Pustaka. Daftar Pustaka adalah suatu daftar 
sumber informasi yang telah digunakan dalam skripsi. Semua 
bahan pustaka yang dikutip penulis dicantumkan dalam daftar 
pustaka yang ditempatkan setelah bab terakhir skrispi. 
 Sumber data atau informasi yang tidak dipublikasikan, berasal 
dari komunikasi langsung ataupun catatan kuliah tidak dicantumkan 
dalam daftar pustaka. Untuk sumber informasi semacam itu, 
pengacuan dalam teks dicantumkan keterangan dalam tanda 
kurung siku. Sebagai contoh : [data tidak dipublikasikan] atau 
[Supriyadi, wawancara, 15 Oktober 2001]. 

 
3.11.1. Kutipan dalam Naskah SKRIPSI 

Pada dasarnya ada dua cara pengambilan kutipan kepustakaan 
yang lazim digunakan yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak 
langsung. Kutipan langsung bisa dari sumber pertama atau dari 
sumber kedua, demikian pula kutipan tidak langsung bisa dari 
sumber pertama atau dari sumber kedua. 

 
3.11.2. Kutipan Langsung dari Sumber Pertama 

Penampilan kerja karyawan ditentukan oleh faktor organisasi 
seperti upah, insentif, tugas pokok dan prosedur kerja (Nasution, 
1999 : 15). Cara mengutip adalah sebagai berikut : 

Menurut Nasution (1999 : 15), penampilan kerja karyawan 
ditentukan oleh faktor organisasi seperti upah, insentif, tugas pokok 
dan prosedur kerja 
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3.11.3. Kutipan Langsung dari Sumber Kedua 

Menurut Effendi (2000 : 22) yang mengutip pendapat Maslow, 
hierarki kebutuhan manusia dimulai dari kebutuhan yang paling 
dasar yaitu kebutuhan fisiologis, seperti makan, minum, udara dan 
air yang bersih. Cara mengutip adalah sebagai berikut : 

Menurut Maslow dalam Effendi (2000 : 22), hierarki kebutuhan 
manusia adalah : (1) kebutuhan fisiologis sebagai kebutuhan yang 
paling mendasar, (2) rasa aman, (3) sosial, (4) harga diri dan (5) 
aktualisasi diri. 

 
3.11.4. Kutipan Tidak Langsung dari Sumber Pertama 

Berdasarkan pendapat para ahli (seperti Aman, 1997; Taylor, 
1998; Frank, 1999; dan Louis, 2002) dapat disimpulkan bahwa 
kecenderungan terjadinya seks pra nikah merupakan akumulasi 
dari masalah pemenuhan kebutuhan biologis dengan masalah 
sosial seperti aspek ekonomi, rendahnya ketaatan beragama, 
keluarga bermasalah dan sikap hedonisme.  

 
3.11.5. Kutipan Tidak Langsung dari Sumber Kedua 

Berdasarkan pendapat Louis (1970) yang mengutip hasil 
penelitian Brown dan Jelli, dapat disimpulkan bahwa faktor genetik 
bersama-sama dengan aspek lingkungan sosial merupakan elemen 
penting terbentuknya kepribadian seseorang. 

Kutipan yang pendek dapat dimasukkan kedalam naskah 
dengan diberi tanda kutip pada permulaan dan akhir kutipan. Bila 
kutipan terdiri dari beberapa baris, maka kutipan tersebut harus 
dimulai pada alinea baru dan diketik satu spasi dengan satu tab ke 
dalam. Untuk beberapa bagian dari kutipan yang perlu dihilangkan, 
karena tidak dianggap penting maka bagian tersebut diberi tiga titik. 

 
3.12. Cara Menulis Daftar Pustaka  

Sumber informasi yang dicantumkan dalam daftar pustaka berupa : 

• Buku 

• Salah satu bab atau bagian dari buku 

• Monografi 

• Jurnal 

• Makalah dari suatu pertemuan ilmiah 

• Laporan atau penerbitan resmi suatu badan/instansi 

• Naskah yang sedang dipersiapkan untuk diterbitkan dengan 
mencantumkan keterangan [sedang dicetak]. 
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Sumber informasi yang dimasukkan dalam daftar pustaka 
harus yang benar-benar dibaca secara langsung oleh penulisnya. 
Sumber informasi tersebut harus relevan dengan masalah 
peneltian. Penggunaan abstrak sebagai acuan sedapat mungkin 
dihindari, bila dianggap perlu benar, maka di akhir acuan dituliskn 
keterangan [abstrak] 

 
3.12.1. Kelengkapan Daftar Pustaka 

Judul daftar pustaka diketik secara simetris di batas atas bidang 
pengetikan 4 spasi dibawahnya, di batas kiri bidang pengetikan 
diketik pustaka acuan pertama.  Baris kedua dan selanjutnya untuk 
tiap pustaka acuan dimulai 1 tab ke dalam dari batas kiri bidang 
pengetikan, dengan jarak baris 2 spasi. Pustaka acuan berikutnya 
dimulai dibatas kiri bidang pengetikan. Tiap tanda baca diberi spasi 
satu ketukan bebas, kecuali antara kependekan nama depan 
pengarang. Judul buku dan majalah digaris bawahi atau dicetak 
miring. Sumber informasi dalam daftar pustaka tidak diberi nomor, 
tetapi dibuat menurut abjad berdasarkan nama akhir pengarang. 

Setiap pustaka acuan dalam daftar pustaka sebaiknya 
dicantumkan data bibliografi sumber informasinya selengkap 
mungkin. Data yang perlu dicantumkan adalah : 

• Nama lengkap penulis, editor atau lembaga yang 
bertanggung jawab atas penerbitan pustaka tersebut. 

• Judul buku, artikel, bab dari buku atau makalah. 

• Data penerbitan untuk buku, berikut jilid, wdisi, tahun terbit, 
penerbit, kota dan tebal (jumah halaman) buku. 

• Data penerbitan untuk majalah adalah judul majalah, 
volume/tahun, nomor, tahun penerbitan dan halaman artikel 
tersebut. 
Dalam daftar pustaka nama penulis dituliskan dengan nama 

keluarga atau nama akhir mendahului nama kecil atau inisialnya. 
Sedangkan untuk catatan kaki nama penulis dituliskan seperti 
tertulis dalam judul. Untuk sumber informasi yang ditulis oleh 2 
orang pengarang, maka kedua nama pengarang dituliskan 
dengan menambahkan tanda ampersand “&” diantara kedua 
nama pengarang tersebut, untuk menggantikan kata “dan” ,”and”  
atau  “und”. Untuk sumber informasi yang ditulis oleh 3 orang 
pengarang, maka ketiga nama pengarang dituliskan pula dengan 
tanda koma diantara nama pengarang pertama dan kedua serta 
tanda “&” diantara nama pengarang kedua dan ketiga. 
Sedangkan untuk sumber informasi yang ditulis oleh lebih dari 3 
orang pengarang, maka nama pengarang satu dua dan tiga 
dituliskan terlebih dahulu kemudian disertai kata “et. al”. 
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Contoh : 
Pencantuman daftar pustaka untuk buku : 
 
Notoatmodjo, S, 1989 Dasar-dasar Pendidikan dan Pelatihan. 

Badan Penerbit Kesehatan Masyarakat Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Jakarta : 
144 hlm. 

 
Pencantuman daftar pustaka untuk majalah Ilmiah : 
 
Jamison, D.T & Mosley, W.H, 1991 Disease Control Priorities in 

Developing Countries, Health Policy Responses to 
Epidemiological Change. Am. J. Public Health 81 (1) : 15 
– 22. 

 
Catatan : 

• Singkatan nama majalah disesuaikan dengan peraturan 
internasional yang berlaku. Ketentuan untuk itu dikemukakan 
antara lain dalam Cumulated Index Medicus, edisi Januari. 

• Nama majalah dicetak miring atau digaris bawahi. Volume 
majalah dalam Indonesia biasanya dinyatakan dengan 
tahun, nomor majalah dicetak antara tanda kurung. Bila data 
volume tidak ada, maka nomor majalah dicetak tanpa tanda 
kurung. 

 
a. Penulisan Nama Pengarang 

Berikut ini beberapa contoh untuk menentukan cara 
penulisan nama pengarang : 
1) Untuk pengarang Indonesia yang menggunakan lebih dari 

satu bagian nama selain nama keluarga, maka penulisannya 
tetap nama akhirnya mendahului nama kecilnya. 

2) Bagi nama pengarang yang bagian kahir namanya dituliskan 
dengan inisial dan tidak diketahui kepanjangannya, maka 
namanya diurutkan pada bagian pertama yang tertulis 
lengkap. 

3) Nama yang dimulai dengan “Mc” atau “St” ditempatkan pada 
urutan nama dengan ejaan “Mac’ atau “Saint”. 

4) Sebutan “Sr” atau “Jr” atau urutan keturunan dicantumkan 
setelah nama keluarga pengarang.  

5) Contoh : 
6) Hamengkubuwono IX, Sri Sultan 
7) Nama ganda dituliskan berdasarkan nama pertamanya, 

contoh : 
8) Wai-On Phoon menjadi Phoon, W 
9) Nama China dituliskan berdasarkan nama keluarga yang 

ditulis lebih dahulu, contoh : Kwik, K.G. 
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Untuk penulisan nama selanjutnya dapat dilihat dari standar 
penentuan tajuk kumpulan karya, maka acuan menuliskan nama 
penulis yang karyanya digunakan, disertai keterangan lengkap 
mengenai himpunan karya yang menjadi asal acuan tersebut. 
Contoh : 
Pratomo, H., 1991. Pengantar Riset Kualitatif vs Kuantitatif. 

Dalam : JatiPutra, S & Yovsyah (eds). 1991. Prosiding 
lokakarya dan pelatihan metodologi penelitian kesehatan, 
22/3 – 12/4, 1991. Fakultas kesehatan Masyarakat 
Universitas Indonesia, Jakarta : 54 – 61. 

 
Catatan : 
Penulisan kata “Dalam” digarisbawahi atau dicetak miring dan 
diikuti tanda baca titik dua dan nama editor mendahului judul 
karya. 

Bila sumber informasi yang digunakan tidak mencantumkan 
nama penulis maupun editor, maka acuan menggunakan nama 
tim penyusun, atau lembaga yang bertanggung jawab atau yang 
menerbitkan karya tersebut. 

 
b. Cara Pencantuman Daftar Pustaka 

Dalam penulisan skripsi di Poltekkes Jambi Jurusan 
Kesehatan Lingkungan digunakan adalah sistem penomoran dan 
sistem nama dan tahun (Harvard).  

      
Berikut ini akan diperkenalkan kedua cara tersebut, yaitu : 
1) Cara pemberian Nomor (1,2,3 ….dst) 

Contoh penulisan : Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia 
masih sangat tinggi, dan masih berada di sekitar 400 per 
100.000 kelahiran hidup pada tahun 190-an (1,3) 
Penulisan daftar pustaka dengan cara pemberian nomor ini 
dilakukan berdasarkan urutan pengambilan acuan pustaka. 
Dengan demikian daftar pustaka disusun dengan nomor urut 
dan bukan berdasarkan abjad. 
Contoh penulisan  daftar pustaka : 

Simanjuntak, P., 1992. Upaya Meningkatkan Kesejahteraan 
Ibu. Pidato Pengukuhan Guru besar tetap dalam Ilmu 
Obstetri dan Ginekologi FK-USU. 

Boedjang, RF., 1993. Neonatus dari Ibu Preeklampsia dan 
Eklampsia di RSCM Pada Tahun 1991. Seminar dan 
Lokakarya Penanganan Preeklampsia dan 
Eklampsia, Jakarta. 

Thouw. J., 1992. Pendekatan Tepat Guna terhadap  
Kesejahteraan Ibu (Safe Motherhood). Seminar Safe 
Motherhood, POGI, Bandung. 
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2) Cara Pencantuman Nama dan Tahun (Harvard). 
Contoh penulisan : Pedoman penyusunan penelitian sangat 

diperlukan, sebab selain dibutuhkan oleh mahasiswa 
sebagai tuntunan dalam membuat karya tulis ilmiah, juga 
diperlukan oleh dosen penguji untuk dasar penilaian 
sistematika alur pemikiran mahasiswa. (Arief, Bayu BAS, 
1992 ; Citra, 1992). 

Penulisan daftar pustaka dengan cara pencantuman 
nama dan tahun disusun berdasarkan abjad. 
Contoh penulisan daftar pustaka : 
(a) Untuk Buku atau Monogram 

 
Arief BAS, Bayu BAS, 1992. Pedoman Penyusunan Karya 

Tulis Ilmiah. Edisi pertama, Surabaya : University 
Press, hal. 200 –230. 

 
Maslow, A.H., 1970. Motivasi dan Kepribadian. Penterjemah 

: Iman N,’ seri Manajemen No. 104, Pustaka Binaan 
Press-Indo, Jakarta. 

 
Vorherr H, 1980. Treatnebt of Primary and Recurrant Breat 

Cancer. In Breast cancer : epidemiology, 
Endocrinology, Biochemistry and Pathology. Baltimore 
: Urban and  Schwarzenberg, pp. 374 – 408. 

 
(b) Untuk Majalah 
 

Djamin, A., Agustus 1974. Masalah Organisasi dalam 
Administrasi Pembangunan. Prisma tahun ke-3, No. 4 
Hal. 9 – 17. 

 
Klein G, Bregula U, Wiener F, Harris H, 1971. The Analysis 

of Malignancy By Cell fusion. J. Cell Sci : 659 – 672. 
 
(c) Untuk Disertasi atau Tesis 

 
Dunnington DJ, 1984. The Development and Study of Single-

cell-cloned Metastazing Mammary Tumor Cell System 
in The Rat. Disertation, University of London, England. 
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BAB IV 

URAIAN BAGIAN-BAGIAN SKRIPSI 
 

4.1. Sampul SKRIPSI 

a. Warna sampul SKRIPSI biru muda terbuat dari bahan karton 

tebal dilapisi linen dan selubung plastik transparan. 

b. Huruf-huruf pada sampul dicetak dengan tinta warna Hitam 

c. Judul Proposal/SKRIPSI ditulis dengan lengkap, 

d. Lambang Poltekkes Jambi dengan Ukuran 5cm x 5cm 

e. Nama Peneliti didahului kata “disusun oleh” dan nomor induk 

mahasiswa. 

f. Bagian akhir (pada bawah sampul) di tulis “Politeknik Kesehatan 

Kementerian Kesehatan RI, Jurusan Kesehatan Lingkungan 

Jambi Prodi Sanitasi Linkungan" serta tahun pembuatan 

SKRIPSI. 

g. Semua huruf kapital, dengan hufur judul utama lebih menonjol. 

Letak dan komposisi diatur simetris, serasi dan rapi membentuk 

piramida/trapesium terbalik. 

Selengkapnya pada lampiran 2.9a 

4.2. Halaman Judul 

a. Halaman judul sama dengan halaman sampul, 

b. Dicetak pada kertas HVS putih dengan tinta warna hitam.  

c. Untuk halaman judul dengan spesifikasi, dilengkapi dengan 

keterangan khusus sebagai berikut : 

 

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk 

Mendapatkan Gelar Sarjana Terapan Kesehatan  

Pada Prodi Sanitas Lingkungan  

 

4.3. Halaman Persetujuan 

Halaman ini berisi persetujuan pembimbing dilengkapi dengan 

tanda tangan dan tanggal persetujuan. Contoh dapat dilihat pada 

lampiran 2.6.  

 

4.4. Halaman Pengesahan 

Halaman ini diletakkan setelah halaman persetujuan dan 

hanya ada pada Laporan Akhir Skripsi yang telah diuji. Berisi 

pernyataan telah diuji oleh tim penguji, dilengkapi dan sudah 

ditanda tangan penguji .   
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4.5. Abstrak (Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia) 

Abstrak atau ringkasan atau ulasan singkat isi skripsi, tanpa 

tambahan penafsiran, kritik maupun tanggapan penulisannya. 

Abstrak diketik 1 spasi, tidak boleh lebih dari 1 halaman, yang berisi  

a. Alinea Pertama : masalah utama yang diteliti, tujuan dan 

ruang lingkupnya; 

b. Alinea Kedua  :  metode penelitian 

c. Alinea Ketiga  :  hasil penelitian yang diperoleh 

d. Alinea Keempat  : kesimpulan utama dan saran  

Abstrak ditempatkan pada halaman setelah halaman 

pengesahan. Pada abstrtak dilengkapi keteranan jumlah halaman, 

table dan lampiranseperti terlihat pada lampiran 2.10. 

 

4.6. Riwayat Hidup Penulis 

Dalam riwayat hidup penulis, selain nama dan nim, tempat 

dan tanggal lahir, alamat, juga dicantumkan riwayat pendidikan dan 

pekerjaan penulis. 

 

4.7. Halaman Persembahan 

Halaman ini diperuntukkan mereka yang ingin 

mempersembahkan karyanya kepada orang tertentu atau diisi 

dengan kata-kata mutiara, cuplikan do’a, semboyan atau motto 

yang ingin dikemukakan penulis. 

 

4.8. Halaman Kata Pengantar 

Pada umumnya halaman ini memuat ucapan terima kasih 

penulis kepada pihak-pihak tertentu yang telah membantunya 

selama penulisan ataupun pendidikan. Judul KATA PENGANTAR 

diketik simetris tanpa garis bawah dan tanpa tanda titik di akhir 

kalimat. Pada akhir teks disebelah kanan bawah dicantumkan 

tanggal penulisan dan kata “Penulis”. 

 

4.9. Halaman Daftar Isi 

Semua judul bab, judul sub-bab disusun secara vertikal dalam 

suatu daftar. Semua judul bab diketik dengan huruf besar, 

sedangkan sub-bab, anak sub-bab dan rinciannya hanya huruf 

awal kata yang diketik dengan huruf besar. Contoh dapat dilihat 

pada lampiran 2.11. 
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4.10. Halaman Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Istilah/Singkatan 

dan Daftar Lampiran 

Daftar ini memberikan petunjuk kepada pembaca agar dapat 

dengan cepat mengetahui tabel, gambar, singkatan serta lampiran 

apa saja yang terdapat pada skripsi berikut letak halamannya. 

Penomoran tabel dan gambar dapat disesuaikan dengan letaknya 

didalam bab. Contoh misalnya tabel ke-2 dari bab 3 dituliskan 

sebagai tabel 3.2., disusul dengan nama tabel atau gambarnya. 

Bila tabel atau gambar diambil atau dikutip dari sumber lain harus 

dicantumkan sumber aslinya dibawah tabel atau gambar yang 

bersangkutan.  

 

4.11. Pendahuluan 

Dalam bab pendahuluan yang merupakan bab I SKRIPSI, 

dikemukakan dengan singkat dan jelas :  

a. Latar belakang masalah yang akan dibahas yaitu menunjukan 

alasan mengapa penelitian harus dilakukan, disamping itu calon 

peneliti harus menjelaskan masalah yang muncul, yang 

diperkuat dengan data. Data tersebut disusun berdasarkan 

pendekatan dari umum ke khusus 

b. Rumusan masalah yaitu Masalah penelitian merupakan 

masalah yang akan dicari jawabannya melalui penelitian yang 

akan dilakukan.  

c. Tujuan penelitian terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus 

yaitu  merupakan pernyataan peneliti mengenai tujuan akhir 

yang akan dicapai dari penelitian yang dilakukan. Tujuan 

memberikan arahan dalam melakukan pembahasan dan dapat 

diukur;  

d. Manfaat penelitian, ditujukan kepada 

1) Peneliti 

2) Institusi Jurusan Kesehatan Lingkungan  

3) Tempat penelitian 

4) Penelitian selanjutnya 

Manfaat penelitian harus ditulis secara operasional sesuai 

dengan tujuan penelitian.,  

e. Ruang lingkup penelitian adalah bahasan yang meliputi area, 

substansi, wilayah geografis/topogrfai/administrasi, pendekatan 

penelitian, subyek dan level pembahasan. (5 W 1H) 

 

4.12. Tinjauan Pustaka 

Dalam bab II Tinjauan Pustaka, berisi berbagai publikasi 

resmi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti atau 

direncanakan modelnya, mencakup antara lain : aspek masalah 

yang diteliti, pendekatan pemecahan masalah yang digunakan 
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dan/atau model kerangka konsep yang dipakai, metode penelitian 

termasuk lokasi penelitian dilakukan, kondisi-kondisi penelitian dan 

hasil yang diperoleh sebagaimana dipaparkan dalam sumber 

bersangkutan. 

Pada umumnya untuk suatu masalah tertentu, berbagai 

pendekatan dan atau model kerangka konsep dapat digunakan, 

yang kadangkala bertentangan baik model kerangka konsep 

maupun hasil penelitiannya. Pada bab ini diulas secara analitik 

kelebihan dan kekurangan setiap pendekatan dan desain 

penelitian, serta kendala yang dihadapi sehingga membatasi 

keleluasaan hasil dan manfaat penelitian tersebut. 

Pengulasan berbagai publikasi yang dapat mengarah kepada 

analisa seperti diatas dapat dilakukan bila minimal diulas (sebagai 

suatu perkiraan kasar) 10 buku-buku utama (text-book) dan atau 10 

artikel dari jurnal-jurnal yang terkait dengan topik penelitian dalam 

waktu kurun waktu 10 tahun terakhir, kecuali buku teori - teori 

dasar, Setelah menjelaskan berbagai pendekatan dengan 

kelebihan masing-masing, bagian akhir bab ini menjelaskan 

pendekatan mana yang akan dipakai untuk penelitian ini beserta 

alasan-alasannya. Pendekatan yang akan dipakai tersebut 

kemudian akan dijelaskan secara rinci dalam bab selanjutnya, yaitu 

metode penelitian. 

 

 

4.13. CARA DAN TEKNIK KEGIATAN  

1) Jenis atau Bentuk kegiatan 

Memuat jenis atau bentuk kegiatan yang cocok untuk 

memecahkan masalah yang telah dirumuskan yang dilengkapi 

dengan rincian rencana kegiatan selama pelaksanaan TA 

 

2) Tempat dan waktu kegiatan 

Bagian ini menjelaskan tentang waktu penelitian secara 

keseluruhan dari penyusunan proposal hingga laporan akhir skrisi 

yang siap dipertahanan pada dewan penguji 

Waktu pengambilan data juga perlu disebutkan secara detail. 

Tempat menunjukkan lokasi penelitian. Kedua hal ini bisa menjadi 

pertimbangan dalam menentukan visibilitas pelaksanaan penelitian. 
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3) Kerangka Pemecahan Masalah 

Kerangka berpikir secara teoritis maupun empirik untuk 

memecahkan masalah yang sudah di identifikasi. Gambarkan 

berbagai alternatif pemecahan masalah yang mungkin dilakukan 

untuk menangani masalah yang dirumuskan. Bagaimana proses 

pemilihan alternatif tersebut terpilih serta cara pemecahan masalah 

yang akan dilakukan. 

 

4) Defenisi dalam kerangka pemecahan masalah 

Defenisi adalah uraian istilah yang menjelaskan bagaimana 

cara peneliti melakukan pengamatan untuk mendapatkan data.. 

 

5) Khalayak dan Target Sasaran 

Menggambarkan kelompok atau komunitas dalam target 

sasaran, jelaskan pula siapa sasaran dalam kelompok/komunitas 

tersebut dalam bentuk populasi mauun sampel 

 

6) Teknik Pengumpulan Data 

Bagian ini membahas tentang sumber data yang digunakan 

sebagai landasan pembuatan laporan Skripsi 

Sumber data dapat berupa: 

a) Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung di lapangan, 

baik dengan metode pengamatan hasil analisis dan observasi 

atau interview 

b) Data Sekunder, yakni data yang diperoleh dari literatur, terdiri 

dari: 1) Data Internal, yaitu data yang diperoleh dari literatur 

yang tersedia di Perusahaan atau instansi. 2) Data Eksternal , 

yaitu data yang diperoleh dari literatur yang berada di luar 

perusahaan atau  instansi.  

Setiap data sekunder yang dikutip harus selalu dicantumkan 

sumber referensinya. 

 

7) Alat dan Bahan Kegiatan 

Alat dan bahan kegiatan adalah segala sesuatu yang 

diperlukan dalam melakukan kegiatan.  
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8) Prosedur Kegiatan 

Prosedur kegiatan menjelaskan bagaimana penelitian secara 

teknis dan detail mulai dari persiapan, proses pengambilan data, 

pengolahan dan pelaporan. 

 

4.14. Hasil  Penelitian 

Bagian ini merupakan bab 4 SKRIPSI, yang memaparkan 

hasil penelitian secara obyektif, meliputi (a) gambaran umum lokasi 

penelitian (jika penelitian melingkupi suatu daerah generalisasi) (b) 

deskripsi hasil penelitian yang meliputi data umum dan data khusus 

penelitian. Data yang didapat ditulis sesuai dengan penemuan yang 

ada di lapangan secara sistematis topik demi topik.  

 

4.15. Pembahasan 

Bagian ini merupakan Bab 5 SKRIPSI, yang membahas hasil 

penelitian secara menyeluruh. Disini akan dilakukan perbandingan 

hasil penelitian tersebut dengan teori dan hasil penelitian terdahulu 

seperti yang dituliskan dalam tinjauan pustaka. Penekanan pada 

mekanisme “compare” (apa yang sama) dan “contrast”  (apa yang 

berbeda) dari hal diatas amat ditekankan. Terakhir, pada 

pembahasan inilah mahasiswa diharuskan untuk mengutarakan 

bagaimana pendapatnya tentang masalah tersebut, setelah 

melakukan perbandingan antara apa yang ditemukannya di 

lapangan dengan teori dan hasil penelitian sebelumnya. 

Kemampuan mengutarakan analisa dan perspetif keilmuan menurut 

visi mahasiswa, amat dipentingkan dalam bab ini. 

 

4.16. Kesimpulan dan Saran 

Bagian ini menrupakan Bab 6 SKRIPSI, yang memuat 

kesimpulan hasil penelitian secara sistematis yang berkaitan 

dengan upaya menjawab hipotesa dan atau tujuan penelitian. Pada 

akhir bab ini dikemukakan saran-saran yang berkaitan dengan 

penelitian yang telah dilakukan maupun model/protipe yang 

dihasilkan. Saran-saran tersebut dapat berupa bentuk kebijakan 

dan upaya pemecahan masalah yang dihadapi, dan bahan atau 

aspek yang dapat diteliti lebih lanjut. Saran harus dibuat 

seoperasional mungkin sehingga bermanfat bagi mereka yang 

menerima aran tersebut. 
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4.17. Daftar Pustaka  

Daftar Pustaka disusun berdasarkan abjad dengan cara 

penulisan nama penulis sesuai dengan penulisan kutipan, 

kemudian tahun publikasi, judul, penerbit atau volume terbitan yang 

di publkasi.   

 

4.18. Lampiran 

Bagian ini diawali dengan halaman kosong yang ditandai 

dengan kata LAMPIRAN di tengah bidang pengetikan. Halaman ini 

tidak diberi nomor, tetapi ikut dihitung. Dalam Lampiran disajikan 

keterangan-keterangan yang dianggap penting untuk skripsi, 

namun tidak dicantumkan dalam bagian utama (setiap BAB) 

Skripsi, karena akan mengganggu kelancaran membaca bila 

dicantumkan.  

Nomor lampiran dinyatakan dengan angka arab dan diketik di 

tengah bidang pengetikan. 
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Lampiran 2.1a 

 
FORMULIR PENDAFTARAN PROPOSAL 

Nomor Pendaftaran : ……………. 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini , 

 Nama      : 

 NIM     : 

 Nomor HP    : 

 Program Studi   : 

 Judul      : 

 

 

Mengajukan pendaftaran sidang terbuka rencana skripsi dalam bentuk 

proposal tahun akademik 20.…/20….  yang akan diselenggarakan pada : 

Hari / Tanggal   : 

Waktu     : 

Pembimbing  1. : 

2. : 

 

Sebagai salah satu syarat saya sertakan proposal yang telah disetujui 

oleh pembimbing.  

 

 

 

 

Jambi,                                 20…. 

Pendaftar  

 

 

 

____________________________ 
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Lampiran 2.1b 

 
FORMULIR PENDAFTARAN SIDANG SKRIPSI 

Nomor Pendaftaran : ……………. 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini , 

 Nama      : 

 NIM     : 

 Nomor HP    : 

 Program Studi   : 

 Judul TA    : 

 

 

Mengajukan pendaftaran sebagai peserta sidang skripsi tahun akademik 

20.…/20….  yang akan diselenggarakan pada : 

Hari / Tanggal   : 

Waktu     : 

Pembimbing  1. : 

2. : 

 

Sebagai salah satu syarat saya sertakan 5 (lima) exemplar laporan skripsi 

yang telah disetujui oleh pembimbing.  

 

 

 

 

Jambi,                                      20…. 

Pendaftar Sidang Skripsi 

 

 

 

____________________________ 
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Lampiran 2.2 

 
SURAT MANDAT MENGHADIRI SIDANG SKRIPSI 

 

Berdasarkan Surat yang saya sampaikan tertanggal ………………. 

kepada Kaprodi Sanitasi Lingkungan (terlampir). Tentang ketidak hadiran 

saya selaku Pembimbing Utama dalam sidang skripsi mahasiswa. 

Nama    : 

NIM    : 

Judul skripsi  :   

 

Untuk kelancaran proses sidang skripsi maka, yang bertanda tangan 

dibawah ini,  

 Nama  : 

   NIP  : 

  Jabatan :   

 

Dalam hal ini bertindak atas nama Pembimbing Utama menyatakan 

bahwa saudara ……………………………. selaku Pembimbing 

Pendamping telah diserahkan mandat untuk menghadiri sidang skripsi  

mahasiswa yang tersebut mengatas namakan pembimbing Utama  

 

Demikian surat mandat ini dibuat untuk dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

 

 

 

Penerima Mandat  Pemberi Mandat 

Pembimbing Pendamping Pembimbing Utama 

 

 

_____________________ ___________________
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Lampiran 2.3 

 

BERITA ACARA PERGANTIAN KETUA DEWAN PENGUJI 

 

Pada hari ini, ………… Tanggal………. Bulan ………….. Tahun Dua 

Ribu …………………….., bertempat di Prodi Sanitasi Lingkungan, telah 

dilakukan pergantian Ketua Dewan Penguji lama ke Dewan penguji baru 

untuk sidang skripsi atas nama mahasiswa ………………………., 

NIM………………………….. 

Ketua Dewan Penguji yang digantikan adalah : 

Nama  : 

NIP   :      

Jabatan  : 

 

Ketua Dewan Penguji yang ditunjuk sebagai penganti adalah : 

Nama  : 

NIP   :      

Jabatan  : 

 

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

Jambi,                                     20…. 

Ketua Dewan Penguji Baru Ketua Dewan Penguji Lama 

 

 

________________________  ________________________ 

 

 

Mengetahui 

Ketua Prodi Sanitasi Lingkungan 

 

 

 

_____________________________ 
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Lampiran 2.4a 

BERITA ACARA 

REKOMENDASI PENGUJI 

 

Nama Mahasiswa  : 

Judul Skripsi   : 

__________________________________________ 

Keputusan Sidang Skripsi  : Lulus Bersyarat   

(coret salah satu)   tanpa ujian ulang / dengan ujian ulang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jambi,                             20…. 
Dewan Penguji 

Mengetahui 
Mahasiswa penyususn Skripsi 

1. _________ 
 
2. __________ 

 

3. _________  

Rekomendasi Penguji : ……………..nama penguji 

1. _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________ …………………….. pada BAB II halaman 12 - 18   

2. _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________ …………………….. pada BAB III halaman 35 

Rekomendasi Penguji :  ………….. nama penguji 

1. _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________  …………………….. pada BAB I halaman 2 & 4  

2. _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________ …………………….. pada BAB III halaman 30 & 33   

Rekomendasi Penguji :  ….. nama penguji 

1. _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________ 

2. _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________ 

Dan Rekomendasi Penguji seterusnya …………………………………………………   
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Lampiran 2.4b 

REKOMENDASI  

PENGESAHAN SKRIPSI OLEH PENGUJI 

 

 

Berdasarkan laporan skripsi yang telah diperbaiki sesuai berita acara 

rekomendasi penguji pada tanggal …… Bulan …………….... Tahun 20…   

Selanjutnya setelah membaca, memeriksa, mengingat dan 

menimbang, maka kami Dewan Penguji Skripsi mahasiswa Prodi Sanitasi 

Lingkungan memutuskan bahwa : 

Nama Mahasiswa  : 

Judul Skripsi   :  

 

__________________________________________ 

dapat diterima dan keputusan Dewan Penguji dalam Ujian Skripsi yang 

menyatakan Lulus Bersyarat dengan ini dinyatakan Lulus Penuh dan 

mahasiswa yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan pengesahan 

skripsi yang telah diperbaiki tersebut. 

Demikian yang dapat kami rekomendasikan, untuk dapat 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

Jambi,                             20…. 
Dewan Penguji 

 
 

1. _________ 

 

2. __________ 

 

3. _________ 
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Lampiran 2.5a 

BERITA ACARA HASIL UJIAN SKRIPSI 

Nama     : 

NIM    : 

Hari/Tanggal  : 

Tempat   : 

Pukul     : 

Judul skripsi  : 

 

NILAI UJIAN 

Nilai Minimal Lulus Ujian Skripsi adalah 68 dengan Indek Mutu = 2,75 

 

N1 + N2 + N3   
NILAI DEWAN PENGUJI ;      =  …………..                        

Jumlah Penguji  
 

Keputusan dalam Ujian Skripsi Paraf Ketua

   

  

1. Dinyatakan Lulus Penuh dengan nilai …………….. 

2. Dinyatakan Lulus Bersyarat dengan perbaikan : 

satu minggu, dua minggu, tiga minggu. (coret yang 

tidak perlu) 

3. Dinyatakan Lulus Bersyarat setelah ujian ulang : 

tiga minggu, empat minggu,  (coret yang tidak perlu)  

4. Dinyatakan Tidak Lulus 

 
Jambi,                          20… 

Ketua Dewan Penguji 

No. Nama Penguji Nilai Paraf 

Absolut Predikat  

N1     

N2     

N3     
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Lampiran 2.5b 

 

LEMBAR REFLEKSI KEGIATAN PROSES BIMBINGAN SKRIPSI 

No PERNYATAAN SKOR Bobot 
Nilai 

Skor X Bobot 

1 Materi yang disampaikan dalam bimbingan skripsi 

dapat dipahami dan dituangkan dalam laporan skripsi 

oleh mahasiswa bimbingan 

 

25 % 

 

2 Mahasiswa bimbingan terlibat aktif dalam 

kegiatan seminar terkait penyusunan laporan 

skipsi atau bimbingan secara langsung 

 

15 % 

 

3 Mahasiswa bimbingan cepat menyerap arahan, saran 

dan masukan dari setiap bimbingan  
 

20% 
 

4 Mahasswa bimbingan mempunyai dedikasi yang 

kuat/gigih untuk cepat menyelesaikan laporan skripsi 
 

10 % 
 

5 Alokasi waktu dalam pelaksanaan 

bimbingan skripsi dapat dimanfaatkan 

dengan baik oleh mahasiswa bimbingan. 

(waktu mencukupi) 

 

5 % 

 

6 Hasil laporan skrpsi dapat dipertanggung 

jawabkan oleh mahasiswa bimbingan 

 
25 % 

 

CATATAN 
............................................................................................................................. ..........

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

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

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

Jumlah 

 

Keterangan Rentang Penilaian 

NILAI ABSOLUT PREDIKAT 

85 - 100 

79 - 85 

68 – 79 

0 – 67  

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

 

 

 

Jambi,                          20… 
Pembimbing Utama 
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Lampiran 2.6a  (proposal/skripsi yang akan diuji)  
 

PERNYATAAN PERSETUJUAN 

 

LAPORAN SKRIPSI 

JUDUL LAPORAN SKRIPSI YANG DIBUAT/DIATUR SEDEMIKIAN RUPA 

DENGAN FONT ARIAL UKURAN 14 

 

 

Telah disusun dan disempurnakan oleh : 

Nama MAHASISWA 

 

 

Laporan Skripsi ini telah disetujui dan diperiksa oleh Tim Pembimbing 

Skripsi Prodi Sanitasi Lingkungan Jurusan Kesehatan Lingkungan Jambi 

 

 

Tanggal, …. September 20…. 

 

 

TIM PEMBIMBING 

 

 

1. Pembimbing Utama 

(.……………………………..)     ________________ 

 

 

 

2. Pembimbing Pendamping 

(.……………………………..)     ________________ 
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Lampiran 2.6b (untuk mendapatkan pegesahan penguji) 
 

PERNYATAAN PERSETUJUAN 

 

LAPORAN SKRIPSI 

JUDUL LAPORAN SKRIPSI YANG DIBUAT/DIATUR SEDEMIKIAN RUPA 

DENGAN FONT ARIAL UKURAN 14 

 

 

Telah diperbaiki dan disempurnakan oleh : 

Nama MAHASISWA 

 

 

Laporan Skripsi ini telah disetujui dan diperiksa sesuai rekomendasi Dewan 

Penguji Laporan Skripsi Prodi Sanitasi Lingkungan  

Jurusan Kesehatan Lingkungan Jambi 

 

 

Tanggal, …. September 20…. 

 

 

TIM PEMBIMBING 

 

1. Pembimbing Utama 

(.……………………………..)     ________________ 

 

 

 

2. Pembimbing Pendamping 

(.……………………………..)     ________________ 
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Lampiran 2.7 

PENGESAHAN LAPORAN SKRIPSI 
 

JUDUL LAPORAN SKRIPSI YANG DIBUAT/DIATUR SEDEMIKIAN RUPA 

DENGAN FONT ARIAL UKURAN 14 

 

disusun oleh : 

MAHASISWA 

 

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Laporan Skripsi  

Prodi Sanitasi Lingkungan Jurusan Kesehatan Lingkungan  

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jambi  

 

Pada tanggal, …  Agustus 20…. 

 

DEWAN PENGUJI 

 

 

 

1. KETUA 

(.……………………………)   ____________________ 

 

 

2. Angota 

(.……………………………)   ____________________ 

 

 

3. Anggota 

(.……………………………)   ____________________ 

 

 

 

Mengetahui 

Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan 

Poltekkes Kemenkes Jambi 

 

 

 

_________________________ 

NIP. 
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Lampiran 2.8 

 

BUKTI PENYERAHAN LAPORAN SKRIPSI 
 
Telah diserahkan 1 (satu) exemplar Laporan  Skripsi dalam bentuk hard copy kepada Unit Perpustakaan 

Terpadu Poltekkes Kemenkes Jambi. 

Pada hari  : …………….,  

tanggal      : …………..  

tahun         : ………. 

di …………………………………………………. 

 
Jambi,                                202… 

         Pihak Penerima                                                                                       Pihak Yang menyerahkan  
 

 
 
 
_______________________                                                                       _______________________ 
NIP. 

 
 

 

Telah diserahkan 1 (satu) exemplar Laporan  Skripsi dalam bentuk hard copy kepada Pihak Lokasi 

Penelitian  yaitu ……………………………………………………………………………. 

Pada hari  : …………….,  

tanggal      : …………..  

tahun         : ………. 

di …………………………………………………. 

 
Jambi,                                202… 

         Pihak Penerima                                                                                       Pihak Yang menyerahkan  
 

 
 
 
_______________________                                                                       _______________________ 
NIP. 
 

stempel 

stempel 
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Lampiran 2.9a (SAMPUL) 

 

SKRIPSI 
 

 

Modifikasi Alat Hisap Jentik “Larvanto-mobile” 

dengan Sirkulasi Air  
 

 

 

 

 

 

DISUSUN OLEH : 

SUHERMANTO 

PO. 71.33.1.20.0039 

 

 

 

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI 

JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN JAMBI 

PRODI SANITASI LINGKUNGAN 

TAHUN 2020 
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Lampiran 2.9b (Halaman Judul) 

 

SKRIPSI 
 

 

Modifikasi Alat Hisap Jentik “Larvanto-mobile” 

dengan Sirkulasi Air  
 

 

 

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk 

Mendapatkan Gelar Sarjana Terapan Kesehatan 

Pada Prodi Sanitas Lingkungan 

 

 

 

DISUSUN OLEH : 

SUHERMANTO 

PO. 71.33.1.20.0074 

 

 

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI 

JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN JAMBI 

PRODI SANITASI LINGKUNGAN 

TAHUN 2020 
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Lampiran 2.10  

 

ABSTRAK 

Modifikasi Alat Hisap Jentik “Larvanto-mobile” 

Tanpa Menguras Air 

 
Suhermanto1*, …………..2, …………….3 

xii + 58 halaman,  4 tabel, 2 bagan, 11 lampiran 
1 Mahasiswa Prodi Sanitasi Lingkungan 
2 Pembimbing Utama 
3 Pembimbing Pendamping 

 

Pengendalian terhadap nyamuk Aedes sp di Kota Jambi belum maksimal 

dilakukan karena masih ada lima kecamatan belum mencapai target program Angka 

Bebas Jentik (ABJ) sebesar ≥ 95%. Perlu melibatkan masyarakat untuk aktif 

melakukan bebas jentik melalui salah satu upaya pengurasan pada bak penampungan 

air. Oleh karena itu perlu suatu cara yang mudah, aman dan tidak pemborosan air 

dalam melakukan bebas jentik pada bak penampungan air.  

Permasalahan yang diteliti adalah bagaimanakah kemampuan Alat yang 

dimodifikasi “Larvanto-mobile” dalam menangkap larva/jentik tanpa menguras air. 

Tujuan dari penelitian ini adalah diketahuinya jumlah Jentik Aedes sp yang 

tertangkap dari alat Larvanto-mobile dan diketahuinya lama operasional alat 

Larvanto-mobile yang digunakan. 

Metode penelitian adalah Kuantitatif dengan desain pre-experiment (Postest 

Only Design) dan observasi lapangan pada 40 rumah yang terdapat larva pada 

penampungan air sacara acak.  

Hasil penelitian alat Larvanto-mobile mampu menangkap larva sebanyak 12 - 

14 ekor permenit dengan penangkapan signifikan pada menit pertama dibandingkan 

dengan menit ke-2 hingga menit ke-5. Larvanto-mobile dapat di operasionalkan 

dalam sekali pergantian baterai untuk 4 sampai dengan 6 rumah dengan rata-rata 

menghisap larva/jentik setiap rumah membutuhkan waktu selama 11 hingga 20 

menit.   

Perlu inovasi alat Larvanto-mobile yang mampu mengatasi masalah 

pencahayaan dengan menambahkan senter pada alat, sehingga alat lebih maksimal 

dalam menangkap larva/jentik.  

 

 

Kata Kunci : Aedes sp, Larvanto-mobile, Sirkulasi air 
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