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TIM PENYUSUN

SKRIPSI
Sebagai institusi pendidikan tinggi, Fakultas Pertanian Universitas
Tribhuwana Tunggadewi berupaya mengimplementasikan tujuan pendidikan
akademik sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI
No. 232/U/2000 pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa pendidikan akademik
bertujuan menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki
kemampuan akademik dalam menerapkan, mengembangkan, dan atau memperkaya
khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian serta menyebarluaskan dan
mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan
memperkaya kebudayaan nasional. Salah satu implementasi SK KEMENDIKNAS RI
No. 232/U/2000 yang diperkuat dengan Keputusan Mendiknas RI No.045/U/2002 dan
Keputusan Mendiknas RI No.080/O/2002 adalah penulisan karya tulis yang
diwajibkan untuk memperoleh ijazah sarjana. Karya tulis tersebut dikenal dengan
nama skripsi untuk program S1 dan tesis untuk program S2 serta disertasi untuk
program S3.
1. Ketentuan Umum
1. Skripsi merupakan karya ilmiah tulis akademis hasil penelitian yang dilakukan
secara mandiri dan berisi sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan
atau teknologi yang dilakukan calon sarjana dibawah pengawasan dan
bimbingan dari para dosen pembimbingnya
2. Skripsi merupakan tugas akhir yang wajib diselesaikan oleh setiap mahasiswa
program sarjana di Fakutas Pertanian Universitas Tribhuwana Tunggadewi
3. Skripsi mempunyai besaran beban studi 6 (enam) sks. Mengacu kepada
pengertian 1 sks penelitian dan penyusunan skripsi adalah beban tugas
penelitian dan penyusunan dokumen sebanyak 3-4 jam sehari selama 1 bulan
(minimal 25 hari kerja) maka 6 sks penelitian adalah setara dengan beban kerja
selama 6 bulan.
4. Perpanjangan waktu dari batas waktu yang ditentukan harus sepengetahuan
Dosen Pembimbing dan disetujui oleh Ketua Program Studi.
5. Substansi skripsi bersifat telaah teori dan/atau penerapan ilmu, teknologi, seni
dan humaniora dengan substansi sesuai bidang keilmuan dan program studi di
mana mahasiswa terdaftar.
2. Tujuan
Penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas
Tribhuwana Tunggadewi ditujukan untuk memberikan kemampuan mahasiswa agar
mampu membuat deskripsi, analisis, dan sintesis atas fakta/gejala-gejala yang diteliti
atau hasil kajian teori dan atau desain dengan pemikiran mendalam dan
menuangkannya ke dalam sebuah model matematik dan atau desain baru yang
dibangunnya sendiri atau memodifikasi /mengembangkan model yang sudah ada lebih
dahulu yang dapat dibuktikan sesuai dengan kaidah keilmuannya. Penelitian adalah
kegiatan yang diatur berdasarkan kaidah ilmiah dalam upaya untuk menemukan
kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetauan, teknologi, dan
atau kesenian.

3. Prasyarat
Mahasiswa dapat melaksanakan rangkaian kegiatan terkait skripsi setelah
memenuhi persyaratan akademik dan administrasi sesuai ketentuan yang ditetapkan
oleh Fakultas Pertanian. Implementasi aturan tersebut bagi mahasiswa Fakultas
Pertanian Universitas Tribhuwana Tunggadewi adalah sebagai berikut:
a. Terdaftar sebagai mahasiswa dalam tahun akademik yang bersangkutan.
b. Telah mengumpulkan sks sejumlah minimal 138 untuk S-1 dengan IPK 2,0
dan tanpa nilai E (nilai kuliah dan PKL).
c. Tidak diperbolehkan mempunyai nilai D/D+ sebesar 10% atau lebih dari
total sks yang dipersyaratkan.
d. Telah mempunyai Dosen Pembimbing yang ditetapkan oleh Ketua Jurusan .
e. Mahasiswa yang akan melakukan kelanjutan magang kerja lokasinya
ditetapkan oleh Ketua Jurusan setelah bermusyawarah dengan Pembimbing
Utama dan Pembimbing Pendamping.
4. Hak dan Kewajiban Mahasiswa
1. Segala bentuk luaran berupa HAKI, artikel dalam jurnal ilmiah dll, yang terkait
dengan materi/substansi skripsi menjadi hak bersama antara mahasiswa dan
para pembimbingnya serta Universitas
2. Fakultas Pertanian Universitas Tribhuwana Tunggadewi mengatur hak dan
kewajiban mahasiswa sebagai berikut:
a. Mahasiswa berhak mengajukan judul proposal skripsi sesuai dengan minat,
kemampuan dan hasil kerja yang telah dirintis sejak awal sebelum
memprogram skripsi. Hal ini dimungkinkan mengingat pada mata kuliah
tertentu ada tugas yang bisa dikembangkan menjadi pra-proposal. Bila
mahasiswa yang bersangkutan berkeinginan untuk melanjutkan pra-proposal
skripsi yang telah disusun, mahasiswa dapat mengajukan kepada Ketua
Program Studi atau Dosen Pembimbing Utama
b. Mahasiswa berhak memperoleh dosen pembimbing yang sesuai dengan
kompetensinya.
c. Mahasiswa berhak mengajukan usul penggantian dosen pembimbing dalam
kondisi khusus kepada Ketua Program Studi. Ketua Program Studi akan
memberikan rekomendasi setelah melakukan monitoring dan evaluasi dari
proses pembimbingan.
d. Mahasiswa Fakultas Pertanian UNITRI alam penyelesaian skripsi
diwajibkan:
i. Mengikuti tahapan kegiatan skripsi sebagaimana ditetapkan dalam buku
Pedoman Pendidikan Non Perkuliahan
ii. Menyelesaikan skripsi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
iii. Mentaati peraturan dan segala ketentuan tentang penyelesaian skripsi
iv. Menepati persyaratan beban sks yang telah ditetapkan
3. Mahasiswa wajib menyusun skripsi dengan berlandaskan etika dan tata krama
keilmuan, jujur dan bebas dari unsur plagiarisme serta mengacu pada Pedoman
Penulisan Skripsi yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Ketua Program Studi
4. Bila mahasiswa melanggar ketentuan yang telah ditetapkan kepada yang
bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketetapan Dekan FP UNITRI setelah
memperoleh saran pertimbangan dari Dosen Pembimbing, dan Ketua Program
Studi
5. Tahapan Kegiatan Penyusunan Skripsi
Skripsi adalah karya ilmiah yang didasarkan atas hasil kerja dari pelaksanaan
penelitian (berupa percobaan maupun survei) di bawah bimbingan Dosen
pembimbing. Besarnya nilai skripsi adalah 6 (enam) sks. Permasalahan di lokasi
praktek tersebut melalui proses berpikir, pengamatan, pengkajian yang mendalam

tentang lokasi praktek, konsultasi kepada pakar yang kompeten dan kajian pustaka
terutama jurnal ilmiah, diharapkan berkembang gagasan-gagasan orisinal dari
mahasiswa yang bersangkutan untuk mencari jalan keluarnya. Untuk itu mahasiswa
difasilitasi dosen pembimbing melakukan tahapan:
1. Mengenali masalah
2. Mengumpulkan gagasan, ide, informasi dan data
3. Menganalisis informasi dan data
4. Meranking gagasan didasarkan atas hasil analisis
5. Menguji ide, informasi dan data
6. Menarik kesimpulan
7. Menetapkan rekomendasi secara mandiri.
Untuk itu proses penyusunan skripsi sebagai kelanjutan dari magang kerja untuk
pengembangan solusi yang efektif adalah sebagai berikut:
1. Langkah pertama adalah mendiagnosis situasi dan mengidentifikasi akar
penyebab masalah melalui:
a. Analisis akar penyebab masalah yang mungkin terjadi
b. Menetapkan analisis dan informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis
c. Menganalisis dan mengidentifikasi akar penyebab masalah untuk mencari
solusi-solusi melalui misalnya force analysis.
2. Langkah kedua adalah pengembangan solusi melalui:
a. Pengembangan berbagai solusi untuk memecahkan akar masalah
b. Menetapkan prioritas tindakan
c. Pengembagan rencana implementasi
Adapun tahapan kegiatan skripsi yang harus dilaksanakan adalah:
1. Ketua program studi dapat mengusulkan dosen pembimbing skripsi kepada
Dekan mulai semester V.
2. Penetapan Dosen Pembimbing oleh Dekan atas usulan Ketua Program Studi
selambat-lambatnya pada semester VII.
3. Pendaftaran kegiatan skripsi di jurusan setelah mahsiswa menetapkan judul dan
menyusun jadwal dengan persetujuan Pembimbing
4. Penyusunan Proposal Penelitian (percobaan/survei) dilengkapi jadwal kegiatan
dan disahkan oleh Pembimbing Skripsi dan Ketua Program Studi
5. Seminar proposal
6. Pelaksanaan Penelitian
7. Analisis data dan penulisan hasil Penelitian/laporan kelanjutan magang kerja
8. Seminar hasil
9. Ujian akhir
10. Publikasi
6. Supervisi
Selama pelaksanaan percobaan/survei, Dosen Pembimbing Skripsi
berkewajiban untuk mengadakan peninjauan LAPANGAN paling tidak sekali selama
pelaksanaan tersebut. Pembiayaan peninjauan lokasi ini dibebankan kepada
mahasiswa yang bersangkutan.
Sanksi-Sanksi
Seorang mahasiswa dapat dikenakan sanksi apabila dalam penyelesaian kripsi
melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Melakukan hal-hal yang dilihat dari segi akademik ilmiah tidak dapat dibenarkan.

2. Tidak dapat menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
3. Melakukan hal-hal yang dilihat dari segi ketentuan pelaksanaan tidak dibenarkan.
4. Bobot sks kurang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
Pelanggaran tehadap ketentuan tersebut mahasiswa akan dikenakan sanksi yang
ditetapkan oleh Dekan setelah memperoleh saran-saran pertimbangan dari Dosen
Pembimbing dan Ketua Program Studi.
7. Dosen Pembimbing
Untuk melaksanakan skripsi, seorang mahasiswa dibimbing oleh paling sedikit 2 (dua)
dan paling banyak 3 (tiga) orang dosen pembimbing yang terdiri dari Pembimbing
Utama dan Pembimbing Pendamping.
1. Syarat-syarat Dosen Pembimbing
a. Dosen Pembimbing Utama adalah Dosen Fakultas Pertanian Universitas
Tribhuwana Tunggadewi dari Program Studi yang sama dengan mahasiswa
yang dibimbingnya, dan sekurang kurangnya mempunyai jabatan fungsional
akademik Lektor dengan minimal gelar Magister dalam bidang ilmu dan
kompetensi keilmuan yang sesuai dengan topic kajian dalam penelitian
mahasiswa yang dibimbing.
b. Dosen Pembimbing Pendamping adalah Dosen Fakultas Pertanian
Universitas Tribhuwana Tunggadewi yang sekurang-kurangnya mempunyai
jabatan fungsional akademik Asisten Ahli (III B) dengan dengan minimal
gelar Magister dalam bidang ilmu dan kompetensi keilmuan yang sesuai
dengan topic kajian dalam penelitian mahasiswa yang dibimbing.
c. Dosen Pembimbing Utama dan Pendamping ditetapkan oleh Dekan Fakultas
atas usul Ketua Program Studi.
2. Tugas dan Kewajiban Dosen Pembimbing
a. Mengadakan supervisi ke lokasi percobaan /survei atau ke lokasi kerja
kelanjutan magang kerja
b. Membantu mahasiswa dalam mencari masalah penelitian/lokasi magang
yang dijadikan dasar dalam penyelesaian skripsi.
c. Membimbing mahasiswa secara akademis ilmiah dalam pelaksanaan
kegiatan di LAPANGAN dan penulisan karya ilmiah.
8. Ujian Sarjana
Pengertian Ujian Sarjana
1. Ujian sarjana adalah ujian skripsi yang diwajibakan sebagai syarat untuk
mendapatkan gelar kesarjanaan
2. Ujian skripsi berupa ujian lisan yang dilaksanakan secara komprehensif
bertujuan untuk mengevaluasi mahasiswa dalam penerapan bidang
keahliannya yang dituangkan dalam skripsi
Syarat-Syarat Umum Ujian Sarjana
Seorang mahasiswa diperkenankan menempuh ujian sarjana bilamana telah memenuhi
syarat-syarat:
1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dalam tahun yang bersangkutan
2. Telah mengambil semua mata kuliah wajib dan pilihan yang telah diprogramkan
pada program studi yang bersangkutan dengan nilai minimal D
3. Telah mengumpulkan 138 sks untuk S-1 dengan IP=2,0 tanpa nilai E,
sedangkan nilai D+/D maksimal adalah 10% dari total sks yang diambil
4. Telah lulus ujian PKL

5. Telah menyelesaikan skripsi yang telah mendapat persetujuan dari Dosen
Pembimbing
6. Telah melakukan seminar proposal dan seminar hasil skripsi
7. Telah mengikuti kegiatan seminar di program studi masing-masing sesuai
dengan peraturan yang ditetapkan di setiap jurusan
8. Telah mendaftarkan ujian sarjana dan membayar uang ujian skripsi
9. Telah menyerahkan skripsi kepada Majelis Penguji selambat-lambatnya 1 (satu)
minggu sebelum ujian dilaksanakan
Majelis Penguji Ujian Sarjana
1. Ketua Program Studi menetapkan Majelis Penguji Ujian Sarjana
2. Ketua Program Studi menetapkan jadwal ujian atas persetujuan Majelis Penguji
Ujian Sarjana
3. Pembatalan ujian dapat dilakukan atas persetujuan Ketua Program Studi atau
Majelis Penguji
4. Susunan organisasi Majelis Penguji terdiri dari Ketua merangkap Sekretaris dan
Anggota Penguji
5. Ketua Majelis Penguji menurut jabatannya adalah Pembimbing Utama
6. Anggota Majelsi Penguji adalah Dosen Pembimbing Pendamping ditambah 1
sampai 2 orang Dosen Penguji bukan Pembimbing yang memiliki bidang ilmu
yang berkaitan dengan isi skripsi mahasiswa
7.
Dosen Penguji bukan Pembimbing dapat berasal dari Dosen Program
Studi yang sama atau Instansi lain yang memiliki bidang ilmu yang berkaitan
dengan isi skripsi mahasiswa. Syarat menjadi Dosen Penguji bukan
Pembimbing sama dengan syarat untuk Dosen Pembimbing Pendamping
Tugas dan Hak Majelis Penguji
a. Ketua Majelis Penguji bertugas mengatur kelancaran pelaksanaan dan sidang
Ujian Sarjana.
b. Penguji berhak menguji dan memberikan penilaian.
Pelaksanaan Ujian Sarjana
1. Pembimbing Utama memimpin pelaksanaan Ujian Sarjana.
2. Ujian Sarjana dapat berlangsung apabila dihadiri oleh semua tim majelis
penguji
3. Dosen Pembimbing maupun dosen penguji yang karena sesuatu alasan tidak
dapat hadir dalam Majelis Ujian, tidak diperkenankan menguji sendiri
Waktu Pelaksanaan Ujian Sarjana
Waktu yang disediakan bagi pelaksanaan Ujian Sarjana paling lama 2 (dua) jam.
Penilaian Ujian Sarjana
1. Setiap Penguji memberi nilai atas Skripsi dan jawaban teruji selama ujian
berlangsung.
2. Untuk penilaian dipakai angka 1 –100.
3. Penentuan nilai akhir adalah sebagai berikut:
a. Nilai akhir adalah proporsional berdasarkan bobot sks setiap kegiatan
selama pelaksanaan Skripsi dengan ketentuan seperti pada tabel berikut:

b. Ketua Majelis Penguji memimpin penentuan nilai akhir ujian atas dasar
ketentuan padaTabel di atas. Contoh hasil penilaian adalah sebagai berikut:

Nilai Akhir Ujian Skripsi adalah : 74,25 atau B
c. Dari hasil penentuan nilai, nilai akhir dikonversikan ke nilai A, B+, B, C+,
C, D+, D atau E. Apabila diperlukan dapat digunakan pedoman konversi
nilai sebagai berikut:
Angka
Huruf
= > 80 – 100
A
= > 75 – 80
B+
= > 69 – 75
B
= > 60 – 69
C+
= > 55 – 60
C
= > 50 – 55
D+
= >44 – 49
D
< 44
E
d. Khusus untuk nilai ujian skripsi, apabila rata -rata nilai ternyata kurang dari
C, maka mahasiswa harus mengulang ujian skripsi.
e. Bilamana teruji dinyatakan belum lulus ujian skripsi,maka yang
bersangkutan diwajibkan mengikuti Ujian Ulangan selambat-lambatnya 2
bulan setelah ujian pertama berlangsung.
4. Bilamana setelah ujian,skripsi mahasiswa harus direvisi maka batas waktu revisi
ditetapkan paling lama 1 bulan setelah ujian berlangsung. Apabila mahasiswa
yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pada batas waktu, yang telah
ditetapkan maka Ujian Sarjana digu gurkan dan harus mengulang Ujian
Sarjana.
9. Ketentuan Lain
1. Dalam hal substansi/materi skripsi ditulis mahasiswa menjadi 1(satu) artikel
dalam jurnal ilmiah nasional/internasional terakreditasi atau yang diakui
Kementerian Pendidikan Nasional dalam bidang ilmu yang sesuai dapat diakui
setara dengan skripsi, mahasiswa tetap wajib menyusun skripsi tetapi tanpa
ujian dan dinyatakan lulus skripsi dengan nilai A
2. Dalam hal mahasiswa memperoleh prestasi sebagai finalis dalam bentuk karya
tulis ilmiah, di bawah bimbingan dosen berkompeten yang dikompetisikan pada
tingkat nasiional/internasional dalam bidang ilmu yang sesuai dapat diakui
setara dengan skripsi
3. Karya ilmiah kreatif tertulis dalam bidang ilmu yang sesuai yang disusun
mahasiswa, di bawah bimbingan dosen berkompeten, yang disajikan dalam
suatu seminar nasional/internasional dapat diakui setara dengan skripsi
4. Dalam hal karya sebagaimana dimaksud pada 1,2 dan 3 merupakan hasil kerja
kelompok mahasiswa, maka kesetaraannya dengan skripsi dan hal-hal lain yang
terkait diatur lebih lanjut oleh Fakultas/Program
10. Ketentuan Penulisan Skripsi
Bagian-Bagian Skripsi

Bagian-bagian secara lengkap dipaparkan berikut ini:
1. Kerangka
Pada umumnya skripsi dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
a. Pelengkap
b. Tubuh utama skripsi
2. Bagian Pelengkap
Bagian pelengkap skripsi terdiri dari:
a. Sampul (Contoh Lampiran 1)
b. Halaman Judul (Contoh Lampiran 2)
c. Pernyataan Skripsi (Contoh Lampiran 3)
d. Lembar Persetujuan (Contoh Lampiran 4)
e. Lembar Pengesahan (Contoh Lampiran 5)
f. Ringkasan (Contoh Lampiran 6)
g. Summary (Contoh Lampiran 7)
h. Kata Pengantar (Contoh Lampiran 8)
i. Daftar Riwayat Hidup (Contoh Lampiran 9)
j. Daftar Isi (Contoh Lampiran 10)
k. Daftar Tabel (Contoh Lampiran 11)
l. Daftar Gambar (Contoh Lampiran 12)
m. Daftar Lampiran (Contoh Lampiran 13)
3. Tubuh Utama Skripsi
Tubuh utama skripsi terdiri dari:
a. Pendahuluan
b. Tinjauan Pustaka
c. Metode Penelitian.
d. Hasil dan Pembahasan
e. Kesimpulan dan Saran
f. Daftar Pustaka (Contoh Penulisan Daftar Pustaka di Lampiran 20)
Bagian Pelengkap
1. Sampul
Sampul skripsi berwarna UNGU. Pada sampul tersebut dicetak: judul skripsi,
nama lengkap penulis, lambang dan nama Universitas Tribhuwana Tunggadewi,
Fakultas Pertanian, Program Studi dan tahun skripsi tersebut diajukan. Semua
huruf dicetak dengan huruf besar kecuali kata “oleh” yang dicetak dengan huruf
kecil. Semua huruf dicetak dengan tinta emas. Sampul terdiri dua bagian,
sampul depan dari karton (hard cover) dan sampul dalam dari kertas HVS putih.
Contoh Sampul dapat dilihat pada Lampiran 1. Pada punggung sampul
dicantumkan nama penulis, kata SKRIPSI dan tahun kelulusannya. Cara
penulisan mengikuti punggung buku.
2. Judul
Judul skripsi dicetak pada halaman baru. Isi halaman ini hampir sama dengan
sampul skripsi, hanya ditambahkan Nomor Induk Mahasiswa dan keterangan
maksud dari penulisan skripsi tersebut, yang terletak di bawah nama mahasiswa.
Contoh ada pada Lampiran 1.
3. Peryataan Skripsi
Pernyataan skripsi diperlukan untuk menghindari plagiat yang dilakukan oleh
mahasiswa. Contoh ada pada Lampiran 2.

4. Lembar Persetujuan
Lembar persetujuan dicetak pada halaman baru. Halaman ini antara lain
memuat judul skripsi, nama penulis, nomor induk mahasiswa, program studi,
nama dan tanda tangan pembimbing, nama dan tanda tangan Ketua Jurusan, dan
tanggal persetujuan. Contoh ada pada Lampiran 3
5. Lembar Pengesahan
Lembar pengesahan dicetak pada halaman baru. Halaman ini antara lain
memuat: nama penguji dan tanggal kelulusan. Contoh ada pada Lampiran 4.
6. Ringkasan
Ringkasan dicetak dengan huruf besar di tengah halaman baru dan diberi judul
RINGKASAN, Ringkasan mencakup: alinea pertama berisi tujuan penelitian
yang dilanjutkan penjelasan tentang tempat dan waktu pelaksanaan penelitian.
Alinea kedua memuat metode, berisi penjelasan tentang rancangan/analisis
penelitian. Hasil percobaan/penelitian disajikan pada alinea ketiga. Keseluruhan
ringkasan dianjurkan tidak lebih dari dua halaman diketik 1 spasi. Contoh ada
pada Lampiran 5.
7. Summary
Summary merupakan ringkasan (point 7) dalam bahasa Inggris. Summary
diketik dengan huruf besar di tengah halaman baru dan diberi judul
SUMMARY. Contoh ada pada Lampiran 6.
8. Kata Pengantar
Kata pengantar dicetak dengan huruf besar di tengah halaman baru dan diberi
judul KATA PENGANTAR tanpa diakhiri sebuah titik. Pada halaman ini
penulis menjelaskan dalam rangka apa skripsi ini dibuat dan penyampaian
ucapan terima kasih secara tertulis kepada Pembimbing Utama, Pembimbing
Pendamping, Perorangan lain yang telah memberikan bimbingan, nasehat, saran
dan kritik dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan, kepada perorangan atau
badan yang telah memberikan bantuan fasilitas dan sebagainya yang dirasakan
langsung oleh mahasiswa. Contoh ada pada Lampiran 7.
9. Riwayat Hidup
Riwayat Hidup penulis diperlukan dalam suatu skripsi, dengan menggunakan
sebanyak-banyaknya satu halaman. Didalamnya dicantumkan tempat dan
tanggal lahir, siapa kedua orang tuanya, pendidikan sejak Sekolah Dasar hing ga
mencapai gelar Pendidikan Tinggi terakhir, pengalaman kerja dengan
menyebutkan secara singkat jabatan yang pernah dipangkunya apabila ada.
Contoh ada pada Lampiran 8.
10. Halaman Daftar Isi
Daftar isi dicetak dengan huruf besar di tengah halaman baru dan diberi judul
DAFTAR ISI tanpa diakhiri sebuah titik. Dalam daftar isi dimuat pula daftar
pustaka dan lampiran. Keterangan-keterangan yang mendahului daftar isi tidak
perlu dimuat dalam halaman daftar isi ini. Judul bab diketik dengan huruf besar,
sedan gkan judul anak bab diketik dengan huruf kecil kecuali huruf pertama tiap
kata diketik dengan huruf besar. Baik judul bab maupun anak bab tidak diakhiri
dengan titik. Nomor bab menggunakan angka romawi dan anak bab diberi
nomor dengan angka Arab. Baik nomor bab maupun anak bab tidak diakhiri
dengan titik. Anak -anak bab tidak perlu dicantumkan dalam daftar isi. Jarak
pengetikan antara baris dalam anak bab satu spasi, antara bab yang satu dengan
anak bab berikutnya adalah satu setengah spasi; antara anak bab dengan bab

adalah dua spasi, antara bab yang satu dengan bab berikutnya dua setengah
spasi. Contoh Daftar Isi dapat dilihat pada Lampiran 9.
11. Daftar Tabel
Daftar tabel dicetak dengan huruf besar di tengah halaman baru dan diberi judul
DAFTAR TABEL tan pada akhiri sebuah titik. Daftar Tabel menyangkut semua
tabel yang terdapat dalam teks maupun dalam Lampiran. Nomor tabel
menggunakan angka Arab. Nomor diketik tepat pada permulaan batas tepi kiri
pengetikan dan tidak diakhiri titik, sedangkan perkataan halaman diketik pada
batas pinggir kanan sedemikian rupa sehingga huruf akhir “n” jatuh tepat 3 cm
dari tepi kertas. Nomor tabel dan halaman diketik dua spasi di bawah daftar
tabel. Jarak tabel pertama dari daftar tabel adalah 4 spasi. Judul tabel harus
sama dengan judul tabel dalam teks. Akhir dari setiap judul tabel dihubungkan
dengan titik -titik dengan nomor hal aman dimana tabel tersebut dijumpai dalam
teks. Judul yang memerlukan lebih dari satu baris diketik satu spasi. Jarak
antara judul tabel yang satu dengan berikutnya adalah dua spasi. Contoh Daftar
Tabel dapat dilihat pada Lampiran 10.
12. Daftar Gambar
Daftar Gambar dicetak dengan huruf besar di tengah halaman baru dan diberi
judul DAFTAR GAMBAR. Halaman ini memuat DAFTAR GAMBAR, nomor
gambar, judul gambar dan nomor halaman tempat pemuatannya baik dalam teks
maupun dalam lampiran. Ketentuan tentang peng etikan seperti diuraikan dalam
halaman Daftar Tabel (butir 12). Contoh Daftar Gambar dapat dilihat pada
Lampiran 11.
13. Daftar Lampiran
Daftar Lampiran dicetak dengan huruf besar di tengah halaman baru dan diberi
judul DAFTAR LAMPIRAN. Halaman ini memuat DAFTAR LAMPIRAN,
nomor lampiran, judul lampiran dan nomor halaman tempat pemuatannya.
Dalam daftar lampiran dimuat semua lampiran yang ada baik berupa tabel,
gambar maupun teks. Ketentuan tentang pengetikan seperti diuraikan dalam
halaman Daftar Tabel (butir 12). Contoh Daftar Lampiran dapat dilihat pada
Lampiran 12.
Tubuh Utama Skripsi
Tubuh utama skripsi dibagi menjadi beberapa bab, diawali dengan bab
Pendahuluan dan diakhiri dengan Daftar Pustaka. Jumlah bab tidak dibakukan,
melainkan menurut keperluan yang wajar dari penulis dalam mengemukakan
skripsinyaa. Secara umum tubuh utama skripsi terdiri dari bab Pendahuluan, Tinjauan
Pustaka, Metode Penelitian/Magang Kerja, Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan dan
Saran serta Daftar Pustaka dan diakhiri dengan lampiran.
1. Pendahuluan
Bab ini terdiri dari: (a) Latar Belakang, alasan mengapa penelitian itu perlu
dilakukan, sumber permasalahan yang didapat, apakah dari pengamatan di
LAPANGAN, dari pernyataan pemerintah, dari media masa, atau dari pustaka
ilmiah yang memuat hasil - hasil penelitian di mana kita akan melanjutkan
penelitian yang telah dilakukan itu. (b) Tujuan Penelitian, merupakan bentuk
lain dari hasil perumusan masalah penelitian selain judul. Bentuk perumusan ini
penting karena dapat menjadi penuntun langkah - langkah berikutnya. Tidak ada
aturan yang baku mengenai cara merumuskan tujuan penelitian/magang, tetapi

dari rumusan tersebut diharapkan dapat memberi petunjuk tentang data apa
yang diperlukan guna menjawab pertanyaan -pertanyaan yang terkandung
dalam tujuan penelitian itu. (c) Manfaat penelitian, berkaitan erat dengan tujuan
penelitian yang berisi uraian tentang kemungkinan penerapan hasil penelitian.
(d) Hipotesis, merupakan dugaan atau pendapat sementara terhadap masalah
yang dipilih, yang kebenarannya akan dibuktikan dalam penelitian.
2. Tinjauan Pustaka
Tinjauan Pustaka berisi teori yang relevan dengan topik penelitian, biasanya
diperoleh dari buku -buku teks, laporan hasil penelitian sebelumnya, buleti n,
jurnal, tesis, disertasi dan bentuk laporan hasil penelitian lain. Diklat kuliah,
penuntun Praktekum dan semua bahan yang diberikan selama perkuliahan tidak
termasuk pustaka. Isinya harus relevan dengan problem yang diteliti dan
diusahakan dari pustaka terbaru. Selain itu yang lebih penting isi dari Tinjauan
Pustaka dapat memberikan landasan ilmiah tentang: (a) Masalah penelitian, (b)
Metode yang dipilih (bila perlu), dan (c) Mendudukkan letak penelitian di
antara penelitian-penelitian sejenis yang tela h dilaksanakan. Landasan ilmiah
ini penting, agar penelitian tidak bersifat mencoba-coba (trial and error).
3. Metode Penelitian
Metode Penelitian berisi antara lain: (a) Tempat dan Waktu pelaksanaan
penelitian. Sub-sub ini pada dasarnya menjelaskan deskripsi kondisi lingkungan
(tanah, iklim, sosial dan ekonomi petani, dll) tempat penelitian dilakukan dan
bukan semata -mata hanya menulis nama desa, kecamatan, hari, tanggal, bulan
dan tahun. (b) Alat dan bahan, yang digunakan (khusus untuk penelitian) yang
berhubungan dengan atau berpengaruh terhadap hasil penelitian, dijelaskan
tentang spesifikasi alat dan bahan tersebut.
4. Hasil dan Pembahasan
Dalam bab ini dapat dibagi menjadi dua sub bab yaitu (a) Hasil dan (b)
Pembahasan. Sub bab Hasil memuat data utama, penunjang dan pelengkap yang
diperlukan untuk memperkuat hasil penelitian. Data dapat disajikan dalam
bentuk kalimat, tabel, grafik, gambar dan atau foto. Tabel yang dicantumkan
dalam teks mencakup tabel yang memuat data yang telah diolah (misalnya tabel
notasi dan tabel matriks korelasi). Tabel sidik ragam, tabel data pelengkap, tabel
yang terlalu panjang, program komputer, peta, metode analisis data, analisis
ekonomi, prosedur analisis laboratorium, dimuat dalam lampiran. Ketentuan
yang sama berlaku untuk grafik, gambar dan foto. Khusus untuk tabel analisis
ragam, guna meringkas penyajian nilai Jumlah Kuadrat (JK) dan F hitung dapat
di hilangkan. Juga harus diingat ketentuan di dalam membuat tabel. Bagaimana
bila ada interaksi dan bagimana bila tidak ada interaksi. Analisis data lebih
lanjut sangat diperlukan, apakah analisis statistika (korelasi dan regreasi),
analisis ekonomi atau ana lisis yang lain. Dalam sub bab Pembahasan disajikan
pembahasan yaitu mengapa terjadi hasil yang demikian itu. Mengapa perlakuan
terbukti memberikan perbedaan/pengaruh nyata, bagaimana penjelasan teorinya
dan kaitannya dengan hasil -hasil penelitian sebelumnya (dari laporan hasil
penelitian jurnal, buletin, tesis dan disertasi). Tetapi pembahasan yang justru
sangat penting bila data yang diperoleh tidak mendukung hipotesis percobaan.
5. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan berisi hasil utama untuk menjawab tujuan penelitian dan hasil uji
hipotesis yang telah dirumuskan. Kesimpulan bukan merupakan ringkasan hasil.
Saran: Memuat penjelasan tentang penelitian lebih lanjut, apakah perlu diulangi
lagi (yaitu bila hipotesis tidak terbukti kebenarannya) atau perm asalahan apa

yang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Untuk penelitian pengembangan
(“on farm research”, demoplot dll.) dalam anak bab Saran dapat disarankan
implikasi hasil penelitian kepada masyarakat. Saran terdiri dari 2 bagian yaitu
saran akademik yang berisi tentang hal-hal yang perlu diteliti lebih lanjut
sehingga fenomena yang diteliti dapat dipahami lebih baik dan saran
praktis/guna laksana bagi pengambil kebijakan tingkat daerah atau pusat,
masyarakat atau stakeholder yang lain.
6. Daftar Pustaka
DAFTAR PUSTAKA diketik dengan huruf besar, simetrik, dan dicantumkan di
halaman baru tanpa diakhiri dengan sebuah titik. Daftar pustaka beri si semua
pustaka yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi.
Cara menulis pustaka dalam Daftar Pustaka wajib mengikuti ketentuanketentuan sebagai berikut:
1. Penulisan pustaka dalam Daftar Pustaka tergantung pada setiap jenis pustaka:
a. Pustaka Berupa Majalah (Jurnal/Buletin): Nama pengarang, tahun
penerbitan, judul tulisan, nama majalah, volume dan nomor majalah
serta nomor halaman dimana tulisan dengan judul tersebut dimuat.
b. Pustaka Berupa Buku Teks: Nama pengarang, tahun penerbitan, judul
buku, nomor e disi (bila bukan edisi pertama),nama penerbit dan tempat
penerbit (nama kota).
c. Pustaka Berupa Buku Prosiding (Kumpulan Beberapa Makalah): nama
pengarang dalam makalah itu, tahun penerbitan, judul tulisan/makalah,
nomor halaman di mana tulisan dengan judul buku, nama penerbit dan
nama kota penerbit
d. Sumber-sumber elektronik (Internet): nama penulis dalam tulisan itu,
tahun “update”, judul tulisan, alamat situs dan tanggal diaksesnya
tulisan tersebut
e. Dokumen Pemerintah: Divisi Departemen Penerbit, tahun terbit an,
judul tulisan, Departemen Penerbit, kota penerbitan. Contoh penulisan
pustaka - pustaka tersebut di atas dan beberapa contoh penulisan untuk
pustaka yang lain dapat dilihat pada Lampiran 25.
2. Pustaka disusun berdasarkan urutan alfabet dari nama keluarga penulis atau
nama belakang.
3. Adakalanya seorang penulis menulis suatu pustaka secara mandiri, sedang
pada pustaka lain ditulis bersama koleganya (atau lebih). Dalam hal ini,
maka cara mencantumkan dalam daftar pustaka pertama -tama adalah
makalah yang ditulis secara mandiri dan diikuti makalah –makalah yang
ditulis bersama koleganya dengan memberi tanda garis pada pustaka kedua
dan pustaka selanjutnya sepanjang nama pengarang yang sama tanpa
memperhatikan urutan tahun.
4. Judul pustaka diketik dengan huruf kecil, kecuali huruf pertama tiap kata.
Kata-kata penghubung, kata depan dan keterangan tempat diketik dengan
huruf kecil.
5. Nama lembaga, jurnal, periodikal, atau buletin dapat disingkat sejauh
singkatan tersebut cukup dikenal dan dimengerti. Gunakan pedoman yang
dikemukakan dalam “Abbreviation of the American Standar Association”
atau “The List of Periodical, Abstracted by Chemical A bstract”.
6. Untuk penulisan nama pengarang Indonesia disarankan mengikuti Pedoman
Penyusunan Nama Pengarang Indonesia. Menurut kesepakatan bersama
dalam “Lokakarya Peraturan Katalogisasi dan Authority File Pengarang
Indonesia”, yang oleh Departemen Pendidika n dan Kebudayaan tahun 1975
telah disetujui yaitu: “Nama pengarang Indonesia yang terdiri dari dua unsur
atau lebih, dengan tidak memperhatikan latar belakang masing -masing nama

itu, maka dalam penyusunan bibliografi nama akhir itu yang dicantumkan
lebih d ahulu, kemudian diikuti tanda koma setelah itu nama pertamanya.
Nama akhir itu kemungkinan dapat berupa nama keluarga, nama marga,
nama ayah, nama kecil, atau apapun tidak perlu diperhatikan”.
Contoh:
Basuki Abdullah ditulis: Abdullah, B.
Seno Sastroamidjo jo ditulis: Sastroamidjojo, S.
Sutan Takdir Alisyahbana ditulis: Alisyahbana, S. T.
I Nyoman Suwandi Pendit ditulis: Pendit, I. N. S.
Derajat atau gelar pendidikan, misalnya Prof., Dr., Ir., dr., Drs., SH., B.Sc.,
M.A., M.Sc. dan lain –lain.
Dalam daftar pustaka tidak perlu dicantumkan. Mengingat sulitnya
mengetahui gelar yang lengkap dari pengarang -pengarang buku dan adanya
perbedaan -perbedaan istilah gelar di berbagai negara di dunia, maka dalam
teks skripsi, gelar -gelar tersebut tidak harus dicantumkan. Contoh penulisan
pustaka dapat dilihat pada Lampiran 33.
Syarat-Syarat Pengetikan
Kertas
Skripsi diketik diatas kertas HVS/fotokopi berukuran A4 dan berat 80 mg.
Perbanyakannya dapat dilakukan dengan fotokopi yang bersih dengan berat kertas 80
mg.
Mengetik
Naskah skripsi diketik dengan komputer dengan huruf standar adalah Times
New Roman 12 Pitch, dua spasi. Batas pengetikan, 4 cm dari kiri kertas, 2,5 cm dari
batas kanan, 3 cm dari batas atas dan bawah, tidak termasuk nomor halaman. Jarak
antar kata harus diperhatikan, sehingga batas kanan kertas tidak perlu lurus betul,
untuk itu diperbolehkan memutuskan kata dengan kete ntuan mengikuti kaidah bahasa
Indonesia yang baku dan benar. Setiap alinea baru kata pertama diketik masuk lima
ketikan, sedang setelah tanda koma, titik koma dan titik dua diberi jarak satu ketukan
kecuali setelah tanda titik untuk kalimat baru diberi jarak dua ketukan. Setiap bab
dimulai pada halaman baru, diketik dengan huruf ditengah tengah halaman. Anak bab
diketik ditengah tengah halaman dengan huruf kecil kecuali huruf pertama pada setiap
kata diketik dengan huruh besar. Antara bab diketik di tepi h alaman dengan huruf
kecil kecuali huruf pertama pada kata pertama diketik dengan huruf besar. Antara anak
-anak bab/anak bab (bila tidak ada anak -anak bab) diberi jarak 2 ½ spasi. Antara baris
dalam teks tulisan diketik 1½ spasi, kecuali untuk kalimat judul anak bab, anak –anak
bab, judul tabel dan gambar diketik 1 spasi.
Perbaikan Kesalahan
Naskah skripsi yang dipersiapkan dengan baik tidak memuat kesalahan baik
kesalahan naskah maupun kesalahan ketik.
Pemakaian Bahasa Indonesia Baku
Bahasa Indonesia yang wajib digunakan dalam naskah harus Bahasa Indonesia
yang baku dan benar sesuai denga ejaan yang disempurnakan (EYD). Kaidah tata
bahasa harus ditaati . Kalimat haruslah utuh dan lengkap. Pergunakan tanda baca
seperlunya agar dapat dibedakan anak kalimat dari kalimat induknya, kalimat yang
diterangkan. Kata ganti orang, terutama kata ganti orang pertama (saya, kami), jangan
digunakan dalam kalimat naskah, kecuali dalam kalimat kutipan. Pemisahan kata

menjadi suku kata pada batas pengetikan sebelah kanan harus mengikuti ketentuan
kata bahasa. Kata terakhir pada baris kalimat didasar halaman tidak boleh dipotong.
Apabila suatu alinea harus diputus karena pergantian halaman, Maka alinea terakhir
pada halaman tersebut minimun tersisa dua baris. Demikian pula bagian yang
dipindahkan pada halaman berikutnya minimun dua baris. Gunakan buku Pedoman
Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, Pedoman Umum Pembentukan
Istilah, dan Kamus Umum Bahasa Indonesia sebagai pedoman.
Nomor Halaman
Halaman bagian persiapan skripsi diberi nomor berbeda dengan nomor
halaman tubuh utama skripsi. Halaman-halaman bagian persiapan diberi nomor angka
kecil Romawi. Angka nomor halaman tubuh utama skripsi berupa angka Arab dan
dimulai pada bab pendahuluan dan seterusnya sampai dengan lampiran-lampiran. Tiap
bab dimulai pada halaman baru dan nomor halamannya tidak dicantumkan. Semua
nomor halaman, baik angka Romawi atau angka Arab, diketik 1 cm dari batas atas
kertas dan 1 cm dari batas kertas sebelah kanan, di belakang nomor halaman tidak
diberi titik.
Yudisium Sarjana
Seorang mahasiswa dapat mengikuti Yudisium Sarjana bilamana memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
1. Telah mengumpulkan Skripsi yang dicetak dengan sampul hijau dan telah
disetujui oleh Dosen Pembimbing serta telah disyahkan oleh Majelis Penguji.
2. Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus apabila nilai skripsi sekurangkurangnya C.
3. Predikat kelulusan adalah s ebagai berikut :
a. Dengan Pujian (Cumlaude), apabila IPK 3,51 - 4,00
b. Sangat Memuaskan, apabila IPK 2,76 - 3,50
c. Memuaskan, apabila IPK 2,00 - 2,75
Khusus predikat kelulusan Cumlaude ditentukan juga berdasarkan lama studi
maksimum, yaitu (n+1) dimana n adala h masa studi (= 4 tahun) untuk S -1 dan
2 tahun untuk mahasiswa alih jenjang dari Program D-III.
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LAMPIRAN 1. CONTOH FORMAT SAMPUL SKRIPSI (SAMPUL “HARD COVER”
WARNA UNGU)
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LAMPIRAN 2. CONTOH HALAMAN JUDUL SKRIPSI

RESPON PERTUMBUHAN TANAMAN JAGUNG
PADA MUSIM TANAM KEEMPAT DARI RESIDU PUPUK ORGANIK
DAN BIOCHAR

Oleh
FALVIANUS TIBA
2014330045

SKRIPSI
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar
Sarjana Pertanian Strata Satu (S-1)
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LAMPIRAN 3. HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI
PERNYATAAN
Saya, yang bertanda tangan dibawah ini,
Nama Mahasiswa

: FALVIANUS TIBA

NIM

: 2014330045

Program Studi

: ……………………..

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “Respon Pertumbuhan Tanaman Jagung
Pada Musim Tanam Keempat Dari Residu Pupuk Organik dan Biochar” merupakan karya
tulis yang saya buat sendiri menurut pengamatan serta keyakinan saya. Skripsi ini tidak
mengandung bagian skripsi atau karya tulis yang pernah diterbitkan atau ditulis orang lain,
kecuali kutipan referensi yang dimuat dalam naskah skripsi ini.
Apabila ternyata dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, saya sanggup
menerima sanksi akademik apapun dari Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang.
Malang, 2 November 2017
Yang Menyatakan

FLAVIANUS TIBA
2014330045

Mengetahui
Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Pendamping

……………………………..
NIP/NIDN. ………………..

…………………………………
NIP/NIDN. …………………….
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LAMPIRAN 4. LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
Judul Skripsi
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MAJELIS PENGUJI
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Dr. Ir. Amir Hamzah, MP
Penguji Pertama

…………………………
Ir. Edyson Indawan, MP
Penguji Kedua
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Dr. Ir. Widowati, MP
Penguji Ketiga

DEKAN

Dr. Ir. Amir Hamzah, MP
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LAMPIRAN 6. CONTOH RINGKASAN SKRIPSI
RINGKASAN
FALVIANUS TIBA. 2014330045. Respon Pertumbuhan Tanaman Jagung pada Musim
Tanam Keempat Dari Residu Pupuk Organik dan Biochar. Pembimbing Pertama : Amir
Hamzah. Pembimbing Kedua : Edyson Indawan.
Agroindustri sebagai motor penggerak pembangunan sektor pertanian diharapkan dapat
memainkan peranan penting dalam kegiatan pembangunan nasional baik dalam susunan
pertumbuhan, pemerataan maupun stabilitas. Banyak harapan telah ditumpukan pada
agroindustri namun harapan besar tersebut tentunya lebih melekat pada potensi yang ada.
Perkembangan agroindustri dapat terjadi apabila komoditas pertanian didasarkan atas daya
saing diantaranya : keunggulan komparatif, keunggulan kompetitif, memenuhi skala
ekonomi, mampu mengendalikan produk secara kontinu, kebijakan pemerintah dan
mempunyai efek ganda. Salah satu dari berbagai k omoditas yang dapat menangkap aspek
ganda adalah komoditas kedelai. Kedelai merupakan komoditas penting di Indonesia karena
merupakan salah satu dumber protein nabati, sumber vitamin, sumber mineral dan terjangkau
oleh masyarakat. Mengingat komoditas kedelai merupakan komoditas komersial dan 96
persen dari 95 persen komoditas kedelai digunakan sebagai bahan baku industri tempe tahu
yang perlu dilestarikan keberadaannya.
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari, meramalkan dan merumuskan daya saing
ko moditas kedelai sehingga diharapkan akan diperoleh keselarasan langkah sebagai upaya
mengatasi masalah -masalah yang berkaitan dengan berbagai kesenjangan baik dari aspek
produksi, permintaan input -output, agroindustri tahu/tempe dan kebijakan pemerintah di
masa yang akan datang. Metode analisis usahatani dan agroindustri tempe tahu menggunakan
fungsi keuntungan Cobb Douglass dengan metode penaksiran yang digunakan adalah
Seemingly Unrealeated Regression (SUR) dasn memperhatikan aspek resiko yang
ditanggung oleh petani. Analisis daya saing menggunakan keunggulan komparatif dan
keunggulan kompetitif dikombinasikan dengan Policy Analysis Matrix (PAM), selain itu
PAM juga dipakai untuk menganalisis kebijakan dan intervensi pemerintah terhadap
komoditas kedelai b aik dalam usahatani maupun agroindustri tempe tahu. Beberapa jenis
skenario ( sensitivitas) kebijakan dilakukan dan intervensi pemerintah terhadap komoditas
kedelai agar mempunyai daya saing di tingkat regional, nasional maupun internasional.
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LAMPIRAN 7. CONTOH SUMMARY SKRIPSI
SUMMARY
FALVIANUS TIBA. 2014330045. Corn Plant Growth Response in the Fourth Planting
Season From Organic Fertilizer Residue and Biochar. Supervised by Amir Hamzah and
Edyson Indawan.
Kernel filling in cobs tip is one of indicators that can be used high or low production
marker. Purple corn is one type of corn that is currently being developed as the healthy food
because it contains of high antocianin, but the main problem of purple corn is low production,
it is seen from it cob size which is relatively small and kernel filling was not full at cobs tip.
Inheritance information of the kernel filling in cobs tip required to increase the efficiency of
plant breeding programs in corn varieties that have a full kernel filling on the cobs tip
character.
This research aimed to: 1. Obtain Informations about inheritance patterns in cobs tip
of kernel filling character on purple corn, 2. Screening purple corns strain that have high
productivity as a hybrid candidate. Experimental material for the first season are 10 inbred
strain of purple corn S4 generation RILs genotypes with full character kernel filling (G1-P, PG37, G39-C, G38-C, G36-C, G35-C, G34- P, P-G33, G27-C, G12-P) and 10 inbred strain
with not characters kernel filling characters (G40-TP, TP-G4, G2-TP, TP-G3, G5-TP, TP-G6,
G7 -TP, G8-TP, TP-G14, G29-TP). For material seed are used second season examination F1
and F1 Resiprok (F1R) of the crossing result between two parental groups, as well as strain
seeds of parental inbred S5 generation RILs genotype obtained from selfing in the first
season.
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