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Kata Pengantar

Dalam suatu proses penerbitan karya tulis ilmiah (KTI), penyusunan 
kutipan dan daftar pustaka merupakan salah satu aspek penting yang 
tidak dapat diabaikan. Ketaatasasan dalam menulis kutipan mencer-
minkan penerapan unsur etika publikasi yang harus dipenuhi oleh 
penulis dan editor suatu publikasi.

Teknik mengutip dan membuat daftar pustaka memberikan 
sumber informasi yang jelas kepada pembaca bahwa apa yang ditulis 
bukanlah murni hasil pemikiran, data atau invensi penulis sendiri, 
namun ada pemikiran, data atau invensi orang lain yang diambil dan 
ditulis dan dikutip di dalam naskah. Penulis dapat memperkuat atau 
menyanggah informasi sesuai dengan pemikiran dan hasil kajian yang 
dilakukannya sendiri. Adanya informasi yang rinci dan jelas terkait 
sumber kutipan dapat ditelusuri lebih lanjut oleh pembaca lainnya 
yang ingin memperdalam aspek tertentu dari suatu tulisan.

Untuk memastikan kesahihan konten panduan ini, draf panduan 
ini sudah diverifikasi oleh Dewan Editor LIPI Press dalam FGD 
bulan Juli 2016 di Cibinong. Sebagai penerbit yang merepresentasi-
kan lembaga penelitian yang memiliki reputasi nasional, LIPI Press 
diharapkan menerapkan panduan ini secara konsisten sebagai bagian 
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dari tuntutan kinerja perbaikan berkelanjutan penerapan manajemen 
mutu suatu penerbitan ilmiah. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada tim Editor LIPI Press 
yang telah bekerja keras menyelesaikan panduan ini. Penghargaan 
setinggi-tingginya kami haturkan kepada seluruh pihak yang telah 
membantu memberi masukan dan perbaikan panduan ini.

Publish or Perish !

Jakarta, Agustus 2016
Kepala LIPI Press

Rahmi Lestari Helmi, S.Si., M.Si.
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Bab I 
Pendahuluan

A. Pentingnya Daftar Pustaka

Pengutipan (citation) dan daftar pustaka merupakan dua hal yang 
tak dapat dipisahkan dalam sebuah karya tulis ilmiah. Selain untuk 
mencegah plagiarisme, adanya kutipan dan daftar pustaka juga sebagai 
informasi kepada pembaca mengenai sumber atau referensi yang 
digunakan. Dalam satu terbitan, daftar pustaka wajib lengkap dan 
seragam sesuai dengan style yang digunakan.

Kemampuan untuk menguasai teknik kutipan dan penulisan 
daftar pustaka sangat penting dalam penyusunan suatu karya tulis 
i lmiah karena merupakan bagian dari penerapan etika publikasi. Etika, 
hukum tentang hak cipta, dan kepemilikan suatu naskah mengharus-
kan penulis untuk selalu menuliskan sumber-sumber yang dijadikan 
rujukan langsung serta fakta dan pendapat yang dikutip dalam tulisan 
mereka. Fungsi utama dari penulisan kutipan dan daftar pustaka, 
yaitu (1) untuk memberikan informasi kepada pembaca bahwa apa 
yang ditulis bukanlah murni hasil pemikiran penulis sendiri, namun 
ada pemikiran atau ide orang lain yang diambil dan ditulis di dalam 
naskah, (2) untuk mendukung kebenaran materi yang ditulis dalam 
naskah, (3) untuk memberikan informasi kepada pembaca lebih lanjut 
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tentang hal-hal yang telah ditulis dalam naskahnya sehingga pembaca 
yang tertarik dengan topik itu dapat menelaah lebih lanjut dengan 
cara membaca sumber rujukan yang dipakai, (4) untuk memberikan 
apresiasi dan pengakuan kepada penulis buku yang dijadikan sumber 
rujukan. 

Dengan demikian, konsistensi penerapan penulisan rujukan 
daftar pustaka mutlak dilakukan agar pembaca dapat merunut dengan 
jelas data dan informasi dari berbagai sumber dalam satu publikasi.

Dalam panduan ini diulas empat gaya penulisan kutipan dan 
daftar pustaka yang diterapkan di LIPI Press, yaitu Chicago Manual 
of Style (CMS), American Psychological Association (APA), Vancouver, 
dan Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) dengan 
karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya.

B. Dasar Hukum

1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta. Undang-Undang tersebut memuat ke-
tentuan sanksi pelanggaran hak cipta untuk objek-objek yang 
dilindungi oleh UU ini, seperti gambar, foto, skema, peta, 
dan sejenisnya sehingga ketentuan hak cipta ini wajib dipa-
hami oleh penulis sebelum menerbitkan buku.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik. Balai Media dan Re-
produksi (LIPI Press) berupaya untuk melaksanakan keterbu-
kaan informasi publik melalui penyebaran buku-buku hasil 
penelitian LIPI, baik secara tercetak maupun digital.

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 
tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Regu-
lasi ini menyatakan setiap penerbit wajib menyerahkan ter-
bitannya kepada pihak-pihak yang berwenang.
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4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Per-
bukuan. Regulasi ini mendorong dan mengembangkan tata 
kelola sistem perbukuan agar tersedia buku yang bermutu, 
murah atau terjangkau, dan merata.

5) Peraturan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan In-
donesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 
412/D/2009 Nomor 12 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelak-
sanaan Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Kepala 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kepala Badan 
Kepegawaian Negara Nomor 412/D/2009 Nomor 12 Tahun 
2009. Regulasi ini menjadi pedoman penilaian angka kredit 
untuk publikasi bagi fungsional peneliti nasional.

6) Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Republik 
Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Gelar Profesor Ri-
set. Regulasi ini mengatur tentang tata cara penulisan naskah 
orasi ilmiah untuk gelar profesor riset.

7) Peraturan Kepala LIPI Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 1 De-
sember 2016 tentang Pedoman Akreditasi Penerbitan Ilmiah. 
Regulasi ini mengatur tentang tata kelola dan manajemen 
penerbitan ilmiah yang dapat diakui.

8) Peraturan Kepala LIPI Nomor 08/E/2013 tentang Etika Kli-
rens dan Publikasi Ilmiah, Peraturan Kepala LIPI Nomor 
06/E/2013 tentang Kode Etika Peneliti, dan Peraturan Kepa-
la LIPI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kode Etika Pubilkasi 
Ilmiah. Ketiga regulasi tersebut merupakan tiga pilar etika 
yang harus diacu oleh peneliti untuk menghindari kesalahan 
dan pelanggaran etika publikasi.
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9) Peraturan Kepala LIPI Nomor 04/E/2009 tentang Standar 
Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti. Regulasi ini men-
syaratkan kompetensi peneliti dalam memublikasikan buku.

10) SK Kepala LIPI Nomor 379/A/2015 tanggal 17 April 2015 
tentang Pembentukan Dewan Editor LIPI Press. Dewan Edi-
tor LIPI Press memiliki kewenangan untuk menentukan ke-
layakan substansi naskah buku yang akan diterbitkan.

11) SK Kepala LIPI Nomor 1027/M/2002 tanggal 12 Juni 2002 
tentang Organisasi Tata Laksana LIPI. SK tersebut merupa-
kan dasar hukum pendirian Balai Media dan Reproduksi 
(LIPI Press). LIPI Press mempunyai tugas melaksanakan 
perencanaan, pelaksanaan, penyebaran, dan pemasaran has-
il-hasil terbitan, tercetak dan elektronik, menjamin standar 
mutu terbitan, menjaga mutu ilmiah yang tinggi, terkait, 
dan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Kepala LIPI.

C. Pengertian 

Definisi yang digunakan berikut ini terbatas pada lingkup buku 
panduan kutipan dan daftar pustaka. 

1) Naskah/manuskrip adalah kumpulan tulisan yang telah me-
menuhi kriteria tertentu sesuai dengan persyaratan penerbit-
an buku yang telah ditetapkan LIPI Press.

2) Artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan 
panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan (melalui 
koran, majalah, buletin, dsb.) dan bertujuan menyampaikan 
gagasan dan fakta.

3) Buku ilmiah adalah KTI hasil pembahasan mendalam tentang 
masalah kekinian suatu keilmuan dengan merangkum hasil-
hasil penelitian yang terbaru sesuai dengan bentuk kaidah, 
format, dan sistematika yang baku.
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4) Bunga rampai adalah kumpulan KTI dengan satu tema 
permasalahan dengan pendekatan dari berbagai aspek/sudut 
pandang keilmuan. Setiap bab dapat berdiri sendiri dengan 
susunan KTI lengkap dan ada benang merah yang mengaitkan 
keseluruhan bab (LIPI, 2012). KTI yang dikeluarkan dalam 
bentuk bunga rampai mempunyai makna yang mandiri dan 
jelas.

5) Jurnal (online dan elektronik) adalah majalah publikasi yang 
memuat KTI yang mengandung data dan informasi yang 
memajukan iptek dan ditulis sesuai dengan kaidah-kaidah 
penulisan ilmiah serta diterbitkan secara berkala (LIPI, 2012).

6) Prosiding adalah kumpulan KTI yang diterbitkan sebagai 
hasil suatu pertemuan ilmiah (LIPI, 2012).

7) Surat kabar dalam KBBI berarti lembaran-lembaran kertas 
bertuliskan berita dan sebagainya.

8) Majalah adalah terbitan berkala yang bukan harian, setiap 
terbit diberi halaman terpisah, biasanya diidentifikasi dengan 
tanggal dan bukan dengan nomor terbitan yang berurutan 
(Rifai, 2005).

9) Skripsi adalah karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh 
mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan 
akademisnya (Setiawan, 2016).

10) Tesis adalah 1) pernyataan atau teori yang didukung oleh 
argumen yang dikemukakan dalam karangan; untuk 
mendapatkan gelar kesarjanaan pada perguruan tinggi, 2) 
karangan ilmiah yang ditulis untuk mendapatkan gelar 
kesarjanaan pada suatu universitas.

11) Disertasi adalah karangan ilmiah yang ditulis untuk 
memperoleh gelar doktor (Setiawan, 2016).
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12) Laporan teknis adalah laporan penyelenggaraan kegiatan 
suatu badan atau instansi yang mengandung data objektif 
tentang sesuatu yang juga mengandung sifat ilmiah, tetapi 
segi kepraktisannya lebih menonjol.

13) Editor adalah orang yang mengedit naskah tulisan atau 
karangan yang akan diterbitkan dalam majalah, surat kabar, 
dan sebagainya (Setiawan, 2016).

14) Penulis (writer) adalah orang yang menulis naskah (Setiawan, 
2016).

15) Pengarang (author) adalah orang yang mengarang cerita, 
berita, buku, dan sebagainya; penulis (Setiawan, 2016).

16) Penyusun (compiler) adalah orang yang bertugas menyusun 
(Setiawan, 2016).

17) Kontributor (contributor) adalah penyumbang karangan pada 
buku (Setiawan, 2016). 

18) Kutipan (citation) adalah 1) pungutan; petikan; nukilan; sitat; 
2) pengambilalihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan 
lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen 
dalam tulisan sendiri (Setiawan, 2016). 

19) Rujukan atau referensi (reference) adalah 1) keterangan 
lanjutan mengenai suatu hal; 2) bahan sumber yang dipakai 
untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, acuan, referensi 
(Setiawan, 2016).

20) Daftar pustaka (bibliography) adalah daftar karya berupa 
pustaka yang diterbitkan atau bahan lain yang tidak 
diterbitkan yang dipakai dalam menyusun teks karangan 
tanpa perlu diacu secara nyata; disebut juga rujukan atau 
kepustakaan; bandingkan rujukan acuan dan pustaka acuan. 
Daftar pustaka sering disebut juga bibliografi (Rifai, 2005).
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21) Daftar rujukan/rujukan acuan (list of reference) adalah daftar 
bahan, baik berupa kepustakaan yang sudah diterbitkan 
maupun bahan yang tidak diterbitkan yang secara nyata 
diacu dalam teks suatu karangan (Rifai, 2005).

22) Pustaka acuan (references cited) adalah daftar kepustakaan 
yang terbatas pada bahan-bahan tercetak dan secara nyata 
diacu dalam teks suatu karangan (Rifai, 2005).

23) Gaya (style) adalah ragam (cara, rupa, bentuk, dan sebagainya) 
yang khusus (mengenai tulisan, karangan, pemakaian bahasa, 
bangunan rumah, dan sebagainya) (Setiawan, 2016).

24) Catatan kaki (footnote) adalah catatan pengacuan, rujukan, 
penjelasan, atau komentar yang diletakkan di dasar halaman 
teks tercetak (Rifai, 2005).

25) Catatan akhir (endnote) adalah catatan pengacuan, rujukan, 
penjelasan, atau komentar yang diletakkan di akhir teks, 
artikel, atau bab (Rifai, 2005).

26) Catatan perut (pengacuan berkurung) adalah pengacuan de-
ngan cara menuliskan nama penulis dan tahun kepenulisan 
dan atau halaman yang diacu dan diletakkan di dalam ku-
rung.

27) Subscript adalah efek pada teks (tulisan) yang posisinya lebih 
rendah dari teks aslinya, contoh Xn.

28) Superscript yaitu letak teks berada lebih tinggi dari pada teks 
asli nya, Contoh x2.

29) Aplikasi adalah suatu program komputer yang dibuat untuk 
mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari pengguna. 

30) Fitur adalah fungsi atau kemampuan khusus yang ada pada 
sebuah aplikasi.
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A. Penggunaan Sumber Kutipan 

Konvensi atau aturan terkait penulisan sumber kutipan bervariasi 
tergantung pada jenis dan disiplin ilmu suatu tulisan, preferensi 
penerbit atau penulis, dan kebutuhan akan jenis rujukan tertentu. 
 LIPI Press menganut dua sistem penulisan sumber kutipan, 
yaitu 1) author-date (catatan perut) menurut American Psychological 
Association (APA), dan 2) notes and bibliography (catatan kaki/akhir) 
menurut Chicago Manual of Style (CMS). Sementara itu, penggunaan 
sistem Vancouver hanya untuk naskah orasi profesor riset sesuai yang 
diatur pada Peraturan Kepala LIPI Nomor 15 Tahun 2018 tentang 
Gelar Profesor Riset. Terlepas dari sistem yang dianut, kriteria utama 
dalam pengutipan adalah kecukupan informasi yang dapat memberi-
kan informasi kepada pembaca terkait sumber-sumber yang diacu. 
 Lebih lanjut, penulis perlu untuk memperhatikan tahun cetak 
kutipan yang akan digunakan. Sebaiknya, penulis mengambil kutipan 
dari terbitan terbaru atau sekitar lima tahun ke belakang. Apabila 
kutipan diambil dari terbitan terbaru, tentu materi dan isinya sudah 
update dan informasinya lebih baru sehingga kualitasnya dan infor-
masinya bisa lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II 
Gaya Kutipan dan Daftar Pustaka
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Ketika penulis menggunakan sumber yang diambil dari internet 
(website), ada hal-hal yang perlu diperhatikan, misalnya mengambil 
sumber pada website yang berkualitas dan kredibel dengan semua 
informasi di dalamnya, hindari mengambil dari website pribadi/blog, 
Wikipedia, ataupun wordpress.

Penulisan kutipan pada suatu naskah dilakukan dua kali, yaitu 
pada kutipan dalam teks dan pada penulisan daftar rujukan. Wibowo 
(2007, 28–29) mengungkapkan bahwa kutipan adalah kalimat atau 
pendapat seseorang yang diambil penulis dari buku atau pustaka lain.

Kutipan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kutipan langsung 
dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang 
diambil secara utuh, sedangkan kutipan tidak langsung adalah kutipan 
yang diambil intisarinya. Untuk penulisan kutipan langsung, lebih 
banyak digunakan ukuran huruf yang lebih kecil dari ukuran huruf 
teks. Jenis huruf yang digunakan pun terkadang berbeda dengan jenis 
huruf yang digunakan dalam teks. Kutipan tidak langsung biasanya 
ditulis bersambung dengan isi teks dan diapit dalam tanda kutip 
dua (“…”), sedangkan kutipan berbentuk alinea sebaiknya ditulis 
menjorok dengan jarak 7 sampai 8 mm ke dalam.

Kutipan yang diambil penulis harus jelas sumbernya. Jangan lupa, 
buku atau pustaka yang dijadikan sumber kutipan harus dicantumkan 
di dalam daftar pustaka. Sumber kutipan ditulis setelah kutipan, 
kecuali terdapat hal-hal lain. Pencantuman sumber kutipan meliputi 
nama pengarang dan tahun terbit buku, misalnya Badudu (1989). 
Pencantuman nomor halaman bersifat bersifat wajib untuk penulisan 
kutipan langsung pada teks. Contohnya, Rosenborg (2001, 85-90)
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B. Tata cara penulisan nama untuk penga-
rang, editor, dan penerjemah

Sebelum menerapkan gaya pustaka, perlu diketahui ketentuan pe-
nulisan nama pengarang yang ditentukan oleh nama keluarga. Secara 
umum di dalam penulisan daftar pustaka, nama keluarga berada 
di bagian depan, sebelum nama orang tersebut. Seperti misalnya 
nama-nama orang China, tidak perlu ada pembalikan nama dalam 
penulisan daftar pustaka. Misalnya Wong, Kam Fu. Namun, jika 
mencantumkan nama barat, asas pembalikan nama ini tetap berlaku. 
Misalnya, Michelle Yeoh ditulis sebagai Yeoh, Michelle. Penulisan 
nama-nama pengarang dari Eropa yang memiliki kata depan, kata 
sandang, atau perpaduannya juga memiliki peraturan tersendiri dalam 
penulisan daftar pustaka. Misalnya, nama-nama Italia yang nama 
keluarganya didahului dengan awalan, kata utama ada pada awalan 
tersebut. Misalnya Leonardo DiCaprio ditulis DiCaprio, Leonardo. 
Akan tetapi, nama-nama Italia yang nama keluarganya berawalan d’de, 
de’, degli, dei, dan de li maka kata utama ada nama setelah awalan itu. 
Misalnya: Lorenzo d’Montana ditulis sebagai Montana, Lorenzo d’. 
Akan tetapi, setiap gaya memiliki tata cara yang berbeda-beda, untuk 
lebih lengkapnya akan dijelaskan pada subbab-subbab berikutnya.

Khusus untuk naskah yang memunculkan nama editor atau 
penerjemah, ada tambahan keterangan. Untuk editor, menggunakan 
singkatan Ed. Namun, jika naskah berbahasa Inggris dan jumlah 
editornya lebih dari satu menggunakan singkatan Eds. Untuk pener-
jemah, menggunakan singkatan Penerj. atau Trans. Sebagai tambahan 
informasi, untuk buku yang memiliki beberapa edisi menggunakan 
singkatan ed.
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C. Sistem author-date APA

Pada sistem ini, pengutipan diletakkan di dalam teks dengan 
menuliskan nama dan tahun penerbitan yang diberi tanda kurung 
(selengkapnya lihat Tabel 1). Itulah mengapa sistem ini dinamakan 
author-date. APA mengharuskan seluruh sumber yang dikutip untuk 
muncul pada Daftar Rujukan di akhir teks, dan sebaliknya. 

Tata cara penulisan nama penulis dalam APA:
1) Nama depan dan tengah harus disingkat, jika ada.
2) Nama belakang (family name) harus ditulis lengkap. Contoh: 

 Rifai, M. A. (2005). Pegangan gaya penulisan, penyun-
tingan dan penerbitan: Karya-ilmiah-Indonesia. Yogya-
karta: Gadjah Mada University Press.

Tabel 1. Tata cara penulisan kutipan di dalam teks.

Jenis  
 Rujukan

 Rujukan
Pertama

 Rujukan
Selanjutnya

 Rujukan 
Pertama, 

format dalam 
kurung

 Rujukan 
Selanjutnya, 
format dalam 

kurung

Satu Penulis Walker 
(2007)

Walker (2007) (Walker, 2007) (Walker, 2007)

Dua Penulis Walker dan 
Allen (2004)

Walker dan 
Allen (2004)

(Walker & 
Allen, 2004)

(Walker & 
Allen, 2004)

Tiga Penulis Bradley, 
Ramirez, dan 
Soo (1999)

Bradley dkk. 
(1999)

(Bradley, 
Ramirez, & 
Soo, 1999)

(Bradley 
dkk.,1999)

Empat Penulis Bradley, 
Ramirez, Soo, 
dan Walsh 
(2006)

Bradley dkk. 
(2006)

(Bradley, 
Ramirez, Soo, 
& Walsh, 
2006)

(Bradley dkk., 
2006)

Lima Penulis Walker, Allen, 
Bradley, 
Ramirez, dan 
Soo (2008)

Walker dkk. 
(2008)

(Walker, 
Allen, Bradley, 
Ramirez, & 
Soo, 2008)

(Walker dkk, 
2008)

Enam Penulis 
atau lebih

Wasserstein 
dkk. (2005)

Wasserstein 
dkk. (2005)

(Wasserstein 
dkk., 2005)

(Wasserstein 
dkk., 2005)
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Nama 
 Organisasi 
yang disingkat

Badan 
Pusat Statistik 
(BPS, 2010)

BPS (2010) (Badan Pusat 
Statistik [BPS], 
2010)

(BPS, 2010)

Nama 
Organisasi 
yang tidak 
disingkat

Universitas 
Indonesia 
(2015)

Universitas 
Indonesia 
(2015)

(Universitas 
Indonesia, 
2015)

(Universitas 
Indonesia, 
2015)

Sumber: Dimodifikasi dari American Psychological Association (APA, 2010)

Berikut ini lebih jauh contoh kutipan dalam sistem APA

a) Buku dengan satu pengarang atau dua pengarang
Nama pengarang pertama ditulis terbalik (nama keluarga terlebih 
dahulu diikuti dengan nama depan, inisial diperbolehkan), 
begitu juga dengan nama pengarang selanjutnya. Tambahkan 
simbol “&” untuk memisahkan nama pengarang pertama dan 
kedua. Tahun dicantumkan di dalam tanda kurung.

Berkman, R. I. (1994). Find it fast: How to uncover expert infor-
mation. New York, NY: Harper Perrenial.

Contoh dalam teks: 
Berkman (1994) menemukan bahwa …. 
… ukuran informasi tersebut. (Berkman, 1994)

Moir, A., & Jessel, D. (1991). Brain sex: The real difference 
between men and women. London: Mandarin.

Contoh dalam teks:
Penelitian yang dilakukan oleh Moir & Jessel (1991) …. 
… antara pria dan wanita (Moir & Jessel, 1991)
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b) Buku dengan tiga sampai tujuh pengarang
Sampai tujuh nama pengarang, semua nama dicantumkan di 
dalam daftar rujukan. Untuk pengutipan pertama kali dalam 
teks, cantumkan tiga nama pertama diikuti dengan et al. Pen-
gutipan selanjutnya untuk sumber yang sama cukup cantumkan 
nama pertama diikuti et al. (khusus untuk sumber dengan enam 
nama pengarang, pengutipan dalam teks cukup mencantumkan 
nama pertama diikuti dengan et al.)

O’Keefe, J. H., Bell, D. S. H., & Wyne, K.L. (2009). Diabetes 
essentials. Sudbury, MA: Jones and Bartlett Publishers.

Contoh dalam teks:
… menurut O’Keefe, Bell, & Wyne (2009). Namun, … sangat 
penting. (O’Keefe dkk., 2009)

c) Buku dengan lebih dari tujuh pengarang
Jika sumber memiliki lebih dari tujuh nama pengarang, cantum-
kan enam nama pengarang pertama, dilanjutkan dengan tanda 
ellipsis (. . .), dan ditutup dengan nama pengarang terakhir. 
Pengutipan dalam teks cukup cantumkan nama pertama diikuti 
et al.

Johnson, L., Lewis, K., Peters, M., Harris, Y., Moreton, G., 
Morgan, B., . . . Smith, P. (2005). How far is far? London: 
McMillan.

Contoh dalam teks:
Johnson et al. mengatakan …. (2005). 
… ideal untuk pengukuran jarak. (Johnson dkk., 2005)
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d) Buku tanpa nama pengarang, tapi nama editor atau penerjemah 
dicantumkan
Berikan penjelasan dengan menambahkan kata “Ed(s).” atau 
“Trans.” di akhir pencantuman nama.

Friedman, S. L., & Wachs, T. D. (Eds.). (1999). Measuring envi-
ronment across the life span: Emerging methods and concepts. 
Washington, DC: American Psychological Association..

Contoh dalam teks:
Friedman dan Wachs (1999) mengungkapkan …. 
Penelitian ini berujung pada …. (Friedman & Wachs, 1999)

e) Buku tanpa pengarang, tapi ditulis atas nama Lembaga
Cantumkan nama lembaga sebagai pengganti nama pengarang

Queensland Health. (2002). Best practice guidelines for the 
management of type 1 diabetes in children and adolescents. 
Brisbane, Australia: Author.

Contoh dalam teks:
Queensland Health (2002) merekomendasikan ….
Telah ditemukan bahwa bahan …. (Queensland Health, 
2002)

f ) Buku tanpa nama pengarang
Langsung tuliskan judul buku sebagai pengganti nama pengarang. 
Di dalam teks cukup cantumkan judul buku yang dipersingkat.

The CCH Macquarie dictionary of business. (1993). North Ryde, 
NSW: CCH Australia.
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Contoh dalam teks:
Manajemen diartikan sebagai …. (CCH Macquarie dictionary, 
1993)
… seperti informasi di CCH Macquarie dictionary. (1993)

g) Buku elektronik yang diambil dari internet
Tata cara penulisannya sama seperti buku cetak, yang mem-
bedakan ialah dicantumkannya keterangan mengenai informasi 
tanggal akses sumber dan URL sumber.

De Lara, M., & Doyen, L. (2008). Sustainable management 
of natural resources: Mathematical models and methods. 
[SpringerLink version]. Diakses pada 29 Juni 2016 dari 
http://www.springerlink.com/openurl.asp? genre=book&
isbn=978-3-540-79073-0

Contoh dalam teks:
Studi yang mengungkap …. (De Lara & Doyen, 2008)
De Lara dan Doyen (2008) menemukan bahwa …. 

h) Artikel jurnal
Tuliskan terlebih dahulu informasi nama pengarang dan judul 
artikel, dilanjutkan dengan keterangan nama jurnal.

Lim, S.S.L. & A. Rosiah. (2007). Influence of pneumatophores 
on the burrow morphology of Uca annulipes (H. Milne 
Edwards, 1837) (Brachyura, Ocypodidae) in the field 
and in simulated mangrove micro-habitats. Crustaceana, 
80(11), 1427–1338.

Contoh dalam teks:
Penelitian yang dilakukan Lim dan Rosiah (2007) ….
… permukaan air tanah. (Lim & Rosiah, 2007)
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i) Artikel jurnal dari internet
Tata cara penulisannya sama seperti artikel jurnal cetak, yang 
membedakan ialah dicantumkannya keterangan mengenai waktu 
ketika mengakses sumber dan URL lengkap.

Fallon, A., & Engel, C. (2008). Hypertensive disorders of 
pregnancy. The Practising Midwife, 11(9), 1-27. Duakses 
24 Juni 2016 dari http://www.practisingmidwife.co.uk

Contoh dalam teks:
… seperti yang disampaikan Fallon & Engel (2008)
Penelitian ini menemukan bahwa …. (Fallon & Engel, 2008)

j)   Artikel dari bunga rampai
Tuliskan terlebih dahulu informasi nama pengarang dan judul 
artikel, dilanjutkan dengan keterangan nama editor dan judul 
buku bunga rampai. Gunakan kata “Dalam” sebelum informasi 
mengenai bunga rampai untuk memperjelas bahwa artikel tadi 
merupakan bagian dari bunga rampai.
Baker, F. M., & Lightfoot, O. B. (1993). Psychiatric care of 

ethnic elders. Dalam A. C. Gaw (Ed.), Culture, ethnicity, 
and mental illness (517-552). Washington, DC: American 
Psychiatric Press.

Contoh dalam teks:
Baker dan Lightfoot (1993) mengungkapkan …. 
… seperti yang disebutkan dalam penelitian, bahwa …. (Baker 
& Lightfoot, 1993)

k)  Artikel dari prosiding
Tuliskan terlebih dahulu informasi nama pengarang dan judul 
artikel, dilanjutkan dengan keterangan nama editor dan judul 



18 

prosiding. Gunakan kata “Dalam” sebelum informasi mengenai 
prosiding untuk memperjelas bahwa artikel tadi merupakan 
bagian dari prosiding. Kemudian sertakan informasi mengenai 
simposium/konferensi dari prosiding tersebut.
Herculano-Houzel, S. (2008). The basic nonuniformity of 

the cerebral cortex. Dalam Proceedings of the National 
Academy of Sciences, 105, 12593-12598. doi:10.1073/
pnas.0805417105

Contoh dalam teks:
Herculano-Houzel (2008) menyatakan ….
… seperti yang telah dijelaskan tadi (Herculano-Houzel, 2008)

l)   Artikel dari surat kabar atau majalah dengan nama kontributor
Cantumkan informasi tanggal dan bulan, disamping tahun 
terbit, namun ketika dikutip dalam teks cukup tahun saja yang 
dicantumkan. Halaman artikel dalam surat kabar/majalah 
tersebut dicantumkan di akhir.
Cook, D. (2002, January 28). All in the mind. The Age, 8.

Contoh dalam teks:
Cook (2002) berpendapat …. 
… menurut pandangan mereka. (Cook, 2002)

m)  Artikel dari koran atau majalah tanpa nama kontributor
Langsung tuliskan judul artikel sebagai pengganti nama pen-
garang. Cantumkan informasi waktu terbit, disertai dengan 
halaman artikel dalam koran/majalah tersebut. Di dalam teks 
cukup cantumkan judul artikel yang dipersingkat, yaitu: “tiga 
kata awal judul”, diikuti tahun.
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Contoh dalam daftar referensi:
Meeting the needs of counsellors. (2001, May 5). The Courier 

Mail, 22.

Contoh dalam teks:
… pentingnya pertemuan tersebut (“Meeting the needs”, 2001).
Dalam artikel “Meeting the needs” (2001)….

n)  Website
Komponen yang harus ada dalam pengutipan sumber website 
adalah judul website, waktu ketika mengakses sumber, dan URL 
sumber. Nama penulis dapat dicantumkan jika ada.
Behaviour modification. (2007). Diakses pada 24 Juni 2016 dari 

http://www.educational-psychologist.org.uk/behaviour.
html

Contoh dalam teks:
Petunjuk modifikasi ini …. (Behaviour modification, 2007)
… yang disebutkan dalam artikel berjudul Behaviour modifica-
tion. (2007)

o)  Tesis dan disertasi
Setelah judul tesis/disertasi, dicantumkan jenisnya apakah sumber 
tersebut merupakan disertasi atau tesis.

Axford, J.C. (2007). What constitutes success in Pacific island 
community conserved areas? (Disertasi). University of 
Queensland, Brisbane, Australia.

Contoh dalam teks:
Disertasi yang meneliti mengenai …. (Axford, 2007)
Axford (2007) dalam disertasinya ….
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p) Laporan teknis
Disertakan informasi lembaga sponsor kegiatan penelitian dari 
laporan tersebut

McDaniel, J. E., & Miskel, C. G. (2002). The effect of group and 
individuals on national decision-making: Influence and domi-
nation in the reading policymaking environment (CIERA 
Report 3-025). Michigan: Center for Improvement of 
Early Reading Achievement, University of Michigan

Contoh dalam teks:
Laporan yang meneliti mengenai …. (McDaniel & Miskel, 
2002)
McDaniel & Miskel (2002) dalam laporannya ….

Di dalam gaya APA, tidak diperkenankan penggunaan catatan 
kaki yang hanya berisi referensi. Catatan kaki hanya dapat digunakan 
jika berfungsi sebagai informasi pelengkap yang dapat memperjelas 
atau memperkuat pembahasan. Informasi yang diberikan harus 
lugas dan jelas. Catatan kaki dapat juga memberitahukan informasi 
mengenai bahan bacaan tambahan yang relevan dengan substansi 
teks. Berikut contoh penerapannya.

Contoh dalam teks:
… Uca jantan dewasa mengandalkan capitnya1 untuk ….

Contoh dalam catatan kaki:
1) Pada individu jantan dewasa, ukuran capit besar berbanding 

terbalik dengan kekuatan …. (Rosenberg, 2001)
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D. Sistem notes and bibliography CMS

 Pada sistem ini, seluruh informasi kutipan tercantum pada 
catatan, dapat berupa catatan kaki atau akhir. Catatan kaki berada 
di bagian bawah halaman, sedangkan catatan akhir terletak di ba-
gian akhir naskah. Catatan diberi penomoran sesuai dengan urutan 
kemun culannya di dalam teks. Di dalam teks, kutipan muncul 
sebagai nomor dalam bentuk superscript. Daftar pustaka umumnya 
ikut disertakan di akhir naskah, yang mencakup seluruh sumber 
yang dikutip dan sumber lain yang tidak dikutip, biasanya sebagai 
tambahan bacaan. Kombinasi penggunaan catatan dan daftar pustaka 
itulah yang membuat sistem ini dinamakan notes and bibliography.

Ada dua bentuk catatan, yakni bentuk lengkap dan singkat. 
Bentuk lengkap digunakan saat kutipan pertama kali muncul. Untuk 
pengutipan selanjutnya, cukup gunakan bentuk singkat.

Tata cara penulisan nama dalam CMS:
1) Nama tengah harus disingkat.
2) Nama belakang (family name) harus ditulis lengkap.
3) Nama depan (first name) dapat ditulis lengkap atau berupa 

inisial. Contoh: 
a) Penulisan dalam catatan: 

 • Mien A. Rifai, Pegangan Gaya Penulisan, Penyun tingan 
dan Penerbitan: Karya-Ilmiah-Indonesia (Yogyakarta: 
Gadjah Mada University Press, 2005), 10.

 • M. A. Rifai, Pegangan Gaya Penulisan, Penyun tingan 
dan Penerbitan: Karya-Ilmiah-Indonesia (Yogyakarta: 
Gadjah Mada University Press, 2005), 10.

b) Penulisan dalam daftar pustaka
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 • Rifai, Mien A. Pegangan Gaya Penulisan, Penyun tingan 
dan Penerbitan: Karya-Ilmiah-Indonesia. Yogyakarta: 
Gadjah Mada University Press, 2005. 

 • Rifai, M. A. Pegangan Gaya Penulisan, Penyun tingan 
dan Penerbitan: Karya-Ilmiah-Indonesia. Yogyakarta: 
Gadjah Mada University Press, 2005.

4) Jika nama hanya terdiri dari dua kata maka penulisannya 
sebagai nama depan dan nama belakang.

Berikut ini lebih lanjut contoh penulisan kutipan menggunakan 
sistem CMS. Ada dua contoh pada setiap kategori, contoh pertama 
adalah catatan dalam bentuk lengkap, sedangkan contoh kedua adalah 
bentuk singkat.

a) Buku dengan satu pengarang
Na  ma pengarang dicantumkan lengkap jika menggunakan 
bentuk catatan lengkap, sementara dalam catatan singkat cukup 
cantumkan nama belakang. Di daftar pustaka, nama pengarang 
dibalik, yakni nama keluarga terlebih dahulu diikuti dengan 
nama depan. Nama depan boleh dalam bentuk inisial.
1. Michael Pollan, The Omnivore’s Dilemma: A Natural History 

of Four Meals (New York: Penguin, 2006), 3.
1. Pollan, Omnivore’s Dilemma, 3. 

 
Pollan, Michael. The Omnivore’s Dilemma: A Natural 
History of Four Meals. New York: Penguin, 2006.

Contoh dalam teks: 
Jenkins berpendapat bahwa ….1
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b) Buku dengan dua pengarang sampai tiga pengarang

 Nama pengarang pertama ditulis terbalik (nama keluarga terlebih 
dahulu diikuti dengan inisial nama depan). Nama pengarang 
selanjutnya tidak perlu ditulis terbalik. Cantumkan kata hubung 
“dan” diantara nama terakhir dan nama sebelum nama terakhir. 

2. Geoffrey C. Ward dan Ken Burns, The War: An Intimate 
History, 1941–1945 (New York: Knopf, 2007), 52

2. Ward dan Burns, War, 52.

Ward, Geoffrey C., dan Ken Burns. The War: An Intimate 
History, 1941–1945. New York: Knopf, 2007.

Contoh dalam teks: 
Menurut Ward dan Burns, perang merupakan….2

c) Buku dengan empat atau lebih pengarang

Cantumkan semua nama penulis dalam daftar pustaka, dalam 
catatan hanya cantumkan nama penulis pertama, diikuti dengan 
dkk.

3. Sam Gilman dkk., Hysteria Beyond Freud (Berkeley: Univ. 
of California Press, 1993), 59–61.

3. Gilman dkk., Hysteria, 59–61.
Gilman, Sam, Hank King, Ron Porter, dan Gus Rous-
seau. Hysteria Beyond Freud. Berkeley: Univ. of California 
Press, 1993.

Contoh dalam teks: 
Histeria yang terjadi menandakan ….3
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d)  Buku tanpa nama pengarang, tetapi nama editor atau pen-
erjemah dicantumkan 
Di dalam catatan, berikan penjelasan dengan menambahkan 
kata “ed.” atau “penerj.” di akhir pencantuman judul buku.

4. Richmond Lattimore, penerj., The Iliad of Homer (Chicago: 
University of Chicago Press, 1951), 91–92.

4. Lattimore, Illiad, 24.

Lattimore, Richmond, penerj. The Iliad of Homer. 
Chicago: University of Chicago Press, 1951.

Contoh dalam teks:
Buku ini menyampaikan ….4

e)  Buku tanpa nama pengarang, tapi ditulis atas nama Lembaga 
Cantumkan nama lembaga sebagai pengganti nama pengarang 

5. World Health Organization, Abortion Laws: A Survey of Cur-
rent World Legislation (Geneva: World Health Organization, 
1971), 60–70. 

5. World Health Organization, Abortion, 60–70

World Health Organization. Abortion Laws: A Survey 
of Current World Legislation. Geneva: World Health 
Organization, 1971.
Contoh dalam teks: 
Data dari WHO menjelaskan….5

f ) Buku tanpa nama pengarang  
Langsung tuliskan judul buku sebagai pengganti nama pen-
garang. Di dalam teks cukup cantumkan judul buku yang 
dipersingkat.
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 6.  Conflict: A Nation Faces the Challenge (Brisbane: Freedom  
  Publishing, 1961), 18. 
6.  Conflict, 18.

Conflict: A Nation Faces the Challenge. Brisbane: Freedom 
Publishing, 1961.

Contoh dalam teks: 
Buku ini menggambarkan….6

g) Buku elektronik yang diambil dari internet

 Tata cara penulisannya sama seperti buku cetak, yang mem-
bedakan ialah dicantumkannya keterangan mengenai media, 
informasi tanggal akses, dan URL sumber.
7. Philip B. Kurland dan Ralph Lerner, eds., The Founders’ 

Constitution (Chicago: University of Chicago Press, 1987), 
diakses pada 28 Februari 2010, http://press-pubs.uchicago.
edu/founders/.

7. Kurland dan Lerner, eds. Founders’ Constitution, chap. 10, 
doc. 9.

Kurland, Philip B., dan Ralph Lerner, eds. The Founders’ 
Constitution. Chicago: University of Chicago Press, 1987. 
Diakses pada February 28, 2010. http://press-pubs.
uchicago.edu/founders/.
Contoh dalam teks: 
… seperti yang dijelaskan buku ini ....7

h)  Artikel jurnal

 Tuliskan terlebih dahulu informasi nama pengarang dan judul 
artikel, dilanjutkan dengan keterangan nama jurnal.
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8. Joshua I. Weinstein, “The Market in Plato’s Republic,” 
Classical Philology 104 (2009): 440.

8. Weinstein, “Plato’s Republic,” 440.

Kurland, Weinstein, Joshua I. “The Market in 
Plato’s Republic.” Classical Philology 104 (2009): 439–58
Contoh dalam teks: 
Weinstein menganggap bahwa ....8

i) Artikel jurnal dari internet

 Tata cara penulisannya sama seperti buku cetak, yang membeda-
kan ialah dicantumkannya keterangan mengenai media, infor-
masi tanggal akses, dan sumber URL.

9. Robert Dessaix, "Russia: The End of an Affair," Australian 
Humanities Review 6 (1997), diakses pada 28 Februari 2010, 
http://www.australianhumanitiesreview.org/archive/Issue-
June-1997/dessaix.html.

9. Dessaix, “Russia,” 410. 
Dessaix, Robert. "Russia: The End of an Affair". Austral-
ian Humanities Review 6 (1997). Diakses pada 28 Februari 
2010. http://www.australianhumanitiesreview.org/archive/
Issue-June-1997/dessaix.html

Contoh dalam teks: 
Menurut Dessaix ....9

j) Artikel dari bunga rampai
Tuliskan terlebih dahulu informasi nama pengarang dan judul 
artikel, dilanjutkan dengan keterangan nama editor dan judul 
buku bunga rampai. Gunakan kata “dalam” sebelum informasi 
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mengenai bunga rampai untuk memperjelas bahwa artikel tadi 
merupakan bagian dari bunga rampai.
10. John D. Kelly, “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Ameri-

cana, and the Moral Economy of War,” dalam Anthropol-
ogy and Global Counterinsurgency, ed. John D. Kelly dkk. 
(Chicago: University of Chicago Press, 2010), 77.

10. Kelly, “Seeing Red,” 77.

Kelly, John D. “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, 
and the Moral Economy of War.” Dalam Anthropology and 
Global Counterinsurgency, diedit oleh John D. Kelly, Beatrice 
Jauregui, Sean T. Mitchell, dan Jeremy Walton, 67–83. 
Chicago: University of Chicago Press, 2010

Contoh dalam teks: 
Penelitian yang berkaitan dengan ….10

k) Artikel yang dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah
Tuliskan terlebih dahulu informasi nama pengarang dan judul 
artikel, dilanjutkan dengan keterangan nama editor dan judul 
prosiding. Gunakan kata “dalam” sebelum informasi mengenai 
prosiding untuk memperjelas bahwa artikel tadi merupakan 
bagian dari prosiding. Kemudian sertakan informasi mengenai 
simposium/konferensi dari prosiding tersebut. Akan tetapi, jika 
artikel telah diterbitkan dalam sebuah prosiding, penulisan sitasi 
mengacu pada penulisan bunga rampai.

11. D. F. Horrobin. dan P. Lampinskas, “The Commercial De-
velopment of Food Plants Used as Medicines” (makalah, 
Kew, Royal Botanic Gardens, London, 1-6 Juli 1996).
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11. Horrobin dan Lampinskas, “Commercial Development of 
Food,” 77.

D. F. Horrobin. dan P. Lampinskas. “The Commercial Develop-
ment of Food Plants Used as Medicines.” Makalah dipresenta-
sikan dalam The Joint Conference of the Society for Economic 
Botany and the International Society for Ethnopharmacology,  
Kew, Royal Botanic Gardens, London, 1-6 Juli 1996.

Contoh dalam teks:
Obat dari tumbuhan ….11

l) Artikel dari surat kabar/majalah dengan nama kontributor
Surat kabar atau majalah bisa dikutip pada running text ketim-
bang ditulis di dalam catatan, dan biasanya dihilangkan dari 
daftar pustaka. Contoh berikut ini menunjukkan versi formal 
dari kutipan surat kabar. Jika Anda mengambilnya dari Online, 
masukkan alamat URL-nya dan masukkan informasi tanggal 
akses jika diperlukan. Jika tidak ada informasi penulis, mulailah 
dengan menuliskan judul artikelnya.

12. Daniel Mendelsohn, “But Enough about Me,” New Yorker, 
January 25, 2010, 68.

12. Mendelsohn, “But Enough about Me,” 68.

Mendelsohn, Daniel. “But Enough about Me.” New 
Yorker, January 25, 2010.

Contoh dalam teks: 
Dalam artikel yang dimuat di New Yorker,….12
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m) Artikel dari koran/majalah dengan nama kontributor 
Langsung tuliskan judul artikel sebagai pengganti nama penga-
rang.

13. “Wary Centrists Posing Challenge in Health Care Vote,” 
New York Times, 27 February 2010, 55.

13. “Wary Centrists,” 55.

 “Wary Centrists Posing Challenge in Health Care Vote,” 
New York Times, 27 February 2010, 55

 Contoh dalam teks: 
Fakta tersebut membuat….13

n) Website
Kutipan yang diambil dari konten website seringnya langsung di-
kutip di dalam teks atau di dalam catatan (Contoh: “Dalam situs 
resmi Google, perusahaan IT ini” ….). Jika menghendaki kutipan 
yang lebih formal, bisa dituliskan seperti yang tertera berikut ini. 
Konten website bisa berubah setiap waktu, oleh karena itu, penting 
untuk memasukkan informasi tanggal akses, dan jika memung-
kinkan tanggal kapan situs tersebut terakhir kali dimodifikasi. 

14. “Google Privacy Policy,” terakhir dimodifikasi pada March 
11, 2009, http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.
html.

14. “Google Privacy Policy,”

Google. “Google Privacy Policy.” Terakhir dimodifikasi 
pada March 11, 2009. http://www.google.com/intl/en/
privacypolicy.html.

Contoh dalam teks: 
Dalam situs resmi Google, perusahaan IT ini ….14
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o) Tesis dan disertasi 
Setelah judul tesis/disertasi, dicantumkan jenisnya apakah 
sumber tersebut merupakan disertasi atau tesis.

15. Mihwa Choi, “Contesting Imaginaries in Death Rituals 
during the Northern Song Dinasty” (PhD diss., University 
of Chicago, 2008).

15. Choi, “Contesting Imaginaries.”

Choi, Mihwa. “Contesting Imaginaires in Death Rituals 
during the Northern Song Dynasty.” PhD diss., University 
of Chicago, 2008.

Contoh dalam teks: 
Choi dalam disertasinya mengenai ….15

p) Laporan teknis
Disertakan informasi lembaga sponsor kegiatan penelitian dari 
laporan tersebut
16. Marshall C. Erwin, Intelligence Issues for Congress (CRS 

Report No. RL33539) (Washington, DC: Congressional 
Research Service, 2013), 19–20, http://www.fas.org/sgp/crs/
intel/RL33539.pdf.

16. Erwin, “Intelligence Issues,” 19–20

Erwin, Marshall C. Intelligence Issues for Congress (CRS 
Report No. RL33539). Washington, DC: Congressional 
Research Service, 2013. http://www.fas.org/sgp/crs/intel/
RL33539.pdf.

Contoh dalam teks: 
Erwin dalam laporannya mengenai ….16
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Catatan: pada bentuk aslinya, p. dan pp. digunakan untuk 
menunjukkan nomor halaman. p. digunakan untuk satu halaman, 
sedangkan pp. untuk menunjukkan lebih dari satu halaman. CMS 
menyatakan p. dan pp. dapat dibuang jika angka tersebut sudah jelas 
menunjukkan nomor halaman, namun sebaiknya tetap digunakan 
ketika ada angka lain untuk menghindari ambiguitas. LIPI Press tidak 
menggunakan p. dan pp. atas dasar kesederhanaan penulisan referensi.

(Rosenborg 2001, 85, baris 29–30)
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BAB III 
Mengelola Kutipan dan Referensi Secara 
Otomatis

A. Penggunaan Sistem Aplikasi 

Penulisan daftar pustaka sering kali dilakukan dengan manual, sumber 
dicantumkan satu persatu pada tahap akhir. Akibatnya, sering ditemui 
apa yang dikutip di teks, tidak terdapat dalam daftar pustaka, begitu 
juga sebaliknya, entah karena lupa atau terlewat. Kemudian juga 
terkait konsistensi penulisan, apakah nama penulis dibalik, disingkat, 
dan bagaimana dengan penulis kedua, ketiga, dan seterusnya? Atau 
apakah tahun diberi tanda kurung atau tidak, tahun diletakkan di 
belakang atau di tengah. Belum lagi persoalan penulisan sumber 
yang beragam, mulai dari buku, jurnal, laporan, website, surat kabar, 
wawancara dan sebagainya yang harus ditulis dengan tata cara yang 
berbeda-beda, tak jarang sering ditemukan ketidaktepatan dalam 
penulisannya. Persoalan-persoalan tersebut seharusnya tidak perlu 
terjadi, karena selain membuat repot jika ada yang perlu diubah 
karena harus dilakukan satu per satu, juga akan menyita waktu dan 
proses penyuntingan sehingga terkesan ketidakseriusan penulis dalam 
menyusun pustakanya. 

Berdasarkan persoalan tersebut pada bab ini akan diberikan in-
formasi mengenai tata cara penggunaan fitur dan aplikasi pengutipan 
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daftar pustaka secara otomatis. Hal ini akan sangat membantu dalam 
penulisan karya tulis ilmiah. Selain tidak akan salah dalam membuat 
daftar pustaka, informasi ini juga akan mempercepat proses ketika 
ada perubahan dan verifikasi pada tahap penyuntingan naskah. Pada 
Microsoft Word terdapat fitur untuk membuat citation (kutipan) dan 
daftar pustaka secara otomatis. Selain itu, saat ini juga terdapat 
beberapa aplikasi yang dapat terintegrasi dengan fitur yang ada pada 
Microsoft Word, salah satunya Mendeley. Format gaya pustaka yang 
digunakan pun sistematikanya sudah disesuaikan dengan ketentuan 
umum yang sudah berlaku di dunia, seperti APA, CMS, dan Van-
couver.

Perbedaan mendasar penggunaan fitur Ms Word dan aplikasi 
Mendeley terletak pada bahan sumber yang digunakan. Jika kita 
menggunakan fitur yang ada di Ms Word, kita tidak perlu memiliki 
dokumen atau file dari pustaka yang kita rujuk. Kita hanya perlu 
memasukkan data-data sumber yang diacu. Sementara itu, jika meng-
gunakan Mendeley, kita harus memiliki file/dokumen yang akan men-
jadi rujukan/sumber. Untuk lebih jelas, pembahasan dan panduan 
penggunaan pustaka secara otomatis akan dijelaskan pada subbab A 
dan B berikut.  

B. Penggunaan Fitur Bibliografi pada 
 Microsoft Word 

Bibliografi atau daftar pustaka adalah daftar sumber, baik yang kita 
kutip dalam tulisan maupun hanya sebagai bahan bacaan, biasanya 
ditempatkan di akhir tulisan. Pada Microsoft Word 2010, kita dapat 
secara otomatis membuat sebuah bibliografi berdasarkan sumber 
informasi yang digunakan sebagai rujukan dalam tulisan.

Setiap kali kita menggunakan kutipan baru, sumber informasi 
tersebut akan tersimpan pada komputer sehingga mudah untuk 
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menemukan dan menggunakan kembali apa pun yang telah dibuat. 
Berbeda dengan yang ada pada aplikasi Mendeley, pada fitur Ms Word 
ini kita tidak perlu menyertakan file atau dokumen dari sumber yang 
kita rujuk, kita cukup mengisi informasi terkait yang umumnya ada 
dalam sebuah pustaka, seperti nama penulis, tahun, judul, nama 
kota, dan penerbit. Selain itu, kita dapat memilih style bibliografi 
yang diinginkan dan dapat menambahkan style baru. Melalui sistem 
ini kita dapat melakukan beberapa keperluan dalam proses menulis, 
seperti membuat sebuah bibliografi, menambahkan rujukan dan 
sumber baru, mencari dan menemukan sumber, mengedit rujukan, 
dan menambahkan style bibliografi baru dengan lebih praktis, yaitu 
menggunakan menu References. 

Gambar 1. Menu bar dipilih References

Terdapat dua cara untuk menambahkan kutipan atau rujukan, 
yaitu melalui New Source dan Source Manager. Berikut akan dibahas 
untuk masing-masing caranya. 

1) Memasukkan Kutipan dan Sumber ke Dokumen Melalui 
Add New Source.

a) Klik pada akhir kalimat atau frasa yang kita ingin rujuk.

b) Untuk mengaktifkan, klik Reference kemudian pilih In-
sert Citation dan pilih Add New Source seperti tampak 
pada gambar berikut.
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c) Kemudian muncul Create Source, klik tanda panah pada 
Type of source. Pilih jenis sumber yang Anda gunakan, 
misalnya, sumber dari buku, jurnal, laporan, website, 
surat kabar, dan sebagainya. 

d) Kemudian mulailah mengisi informasi sumber, seperti 
judul, nama penulis, tahun terbit, nama kota dan nama 
penerbit. Jika penulis lebih dari satu, cukup dipisahkan 
dengan ; (titik koma). Misal nama penulisnya adalah 
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Ricardo Salam Pesi dan Robert Sherbert Donal maka 
pada kolom Author ditulis Ricardo Salam Pesi; Rob-
ert Sherbert Donal. Jika penulis bukan orang, misalnya 
lembaga atau perusahaan maka beri tanda centang pada 
corporate author.

e) Untuk menambahkan informasi lebih lanjut tentang 
sumber, Klik Show All Bibliography Fields, seperti 
pada gambar berikut.

f) Setelah selesai klik OK.

g) Pada tab References, dalam grup Citations & 
Bibliography, klik tanda panah pada Style. Pilih Style 
yang ingin digunakan. Misalnya, ilmu sosial biasanya 
menggunakan gaya APA untuk rujukan dan sumber.
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2) Memasukkan Kutipan dan Sumber ke Dokumen Melalui 
Source Manager

Daftar rujukan yang telah kita gunakan dapat ditemukan 
dalam Source Manager. Beberapa rujukan yang pernah 
ditambahkan di Ms.Word dan ingin dirujuk kembali bisa 
digunakan kembali melalui Source Manager. 

a) Klik Manage Source

b) Akan muncul Source Manager
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• Pada Current List berisi rujukan yang telah digunakan 
pada dokumen saat ini.

• Pada Master List berisi semua rujukan yang telah 
digunakan, baik pada dokumen sebelumnya maupun 
dokumen saat ini. 

• Apabila belum pernah menambahkan sumber referensi 
maka pada bagian kiri dan kanan akan kosong.

3) Memberi Tanda pada Sumber yang Belum Lengkap 
Ketika menambahkan kutipan baru, tetapi belum memiliki 
informasi yang lengkap, kita dapat memberi tanda terlebih 
dahulu dan melengkapinya kemudian, caranya adalah sebagai 
berikut. 

a) Klik Reference kemudian pilih Insert Citation dan pilih 
Add New Placeholder. 
…. (Placeholder1)

b) Kemudian klik Manage Sources, pada Current list akan 
muncul tanda tanya (?). dan pada bagian Preview akan 
muncul seperti gambar berikut 



40 

c) Jika kita ingin melengkapi informasi rujukan yang telah 
ditandai klik (Placeholder1), kemudian pilih Edit. leng-
kapi informasi seperti langkah poin c).
 • Penanda sumber tersusun menurut abjad di Source 

Manager, bersama dengan semua sumber lain, ber-
dasarkan nama penanda. Nama penanda adalah angka-
angka secara otomatis, tetapi dapat disesuaikan dengan 
apa pun yang kita inginkan.

 • Klik Edit. 
 • Mulailah mengisi informasi sumber dengan mengeklik 

tanda panah di sebelah Type of source.
 • Sebagai contoh, sumber kita mungkin berupa buku, 

laporan, atau situs Web.
 • Isi informasi bibliografi sumber. Gunakan tombol Edit 

untuk mengisi kolom tanpa perlu mengetikkan nama 
dalam format yang sesuai. 

 • Untuk menambahkan informasi lebih lanjut tentang 
sumber, klik kotak Show All Bibliography Fields.
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d) Untuk menemukan sumber tertentu, lakukan salah satu 
langkah berikut. 
 • Dalam kotak penyaringan, urutkan berdasarkan pe-

nulis, judul, nama rujukan atau tahun, dan kemudian 
cari dari daftar yang dihasilkan untuk sumber yang 
ingin Anda temukan.

 • Dalam kotak pencarian, ketik judul atau penulis untuk 
sumber yang ingin Anda temukan. Secara dinamis daf-
tar akan mengerucut pada istilah yang cocok dengan 
penelusuran.

4) Membuat Daftar Bibliografi
Kita dapat membuat sebuah daftar bibliografi kapan pun 
setelah memasukkan satu atau lebih sumber ke dalam doku-
men. 

a) Klik pada bagian mana pun yang ingin kita masukkan 
bibliografi, biasanya pada akhir dokumen. 

b) Pada tab Reference, dalam grup Citations & Bibliog-
raphy, klik Bibliography. 

c) Klik format pradesain bibliografi untuk menyisipkan 
bibliografi ke dalam dokumen.

d) Berikut ini contoh hasil bibliografi menggunakan gaya 
American Psycological Asotiation (APA): 
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C.  Penggunaan Bibliografi dengan Aplikasi 
Mendeley

Mendeley adalah salah satu aplikasi Citation & Reference Manager yang 
saat ini banyak digunakan dan berfungsi untuk mengelola pengutipan 
dan daftar pustaka. Dengan menggunakan Mendeley, penulis dapat 
mengidentifikasi kualitas dan keaslian setiap referensi yang digunakan. 
Selain itu, penulis dapat mengolah dokumen referensi yang dimiliki, 
membuat pengelompokan berdasarkan topik/kategori tertentu, seka-
ligus mengambil metadata yang terdapat di dalam dokumen. Berbeda 
dengan fitur Ms Word, pada aplikasi Mendeley setiap pustaka yang 
digunakan harus ada bukti berupa file/dokumen yang dimasukkan ke 
dalam Mendeley. Hampir semua style kepustakaan ada pada Mendeley, 
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seperti CMS, APA, Vancouver dan sebagainya sehingga kita tinggal 
memilih apa yang akan digunakan. 

Aplikasi Mendeley saat ini tersedia dalam 2 (dua) versi, Desktop 
Edition dan Institutional Edition. Pada buku ini yang akan dibahas 
adalah Mendeley Desktop Edition aplikasi pengutipan dan daftar 
pustaka yang bisa didapatkan secara gratis (tidak berbayar) dan sangat 
kompatibel dengan sistem operasi Windows, Mac OS, dan Linux 
(Ramadhan, 2015). Sementara yang akan digunakan dalam buku ini 
adalah Mendeley Desktop untuk sistem operasi Windows. Sebelum 
menginstal, pastikan komputer terkoneksi dengan internet, kemudian 
lakukan langkah-langkah berikut ini. 
1) Membuat Akun Mendeley

a) Buka halaman web http://www.mendeley.com
b) Untuk memulai proses membuat akun Mendeley, Klik sign 

up & download sekaligus mengunduh perangkat lunaknya. 
Akun Mendeley juga dapat dibuat menggunakan akun Face-
book yang Anda miliki.

c) Isi nama depan, nama belakang, dan juga alamat email Anda. 
Kemudian klik create free account.
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d) Selanjutnya, isi password yang Anda inginkan; pilih disiplin 
ilmu yang sesuai dengan Anda; pilih status akademik atau 
profesi Anda. Kemudian Klik download mendeley untuk 
memulai proses mengunduh aplikasi Mendeley Desktop.
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2) Menginstal Perangkat Lunak Mendeley

a) Klik file Mendeley-Desktop-1.8.4-win32 yang telah 
diunduh. Klik next untuk memulai Setup Wizard.
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b) Klik I Agree jika setuju dengan License Agreement yang 
ditawarkan oleh Mendeley.

c) Klik Browse untuk menyesuaikan di folder mana aplikasi 
akan dipasang. Anda dapat mengabaikan pilihan tersebut 
dan langsung klik next untuk melanjutkan ke tahapan beri-
kutnya.

d) Klik Install untuk memulai proses instalasi Mendeley 
Desktop.

e) Beri tanda centang pada Run Mendeley Desktop dan klik 
finish untuk menyempurnakan proses instalasi.

Sampai di sini proses instalasi Mendeley Desktop telah selesai.

3) Menggunakan Mendeley Desktop

Untuk menggunakan klik Mendeley Dekstop dari start menu. 
Anda akan menjumpai tampilan Mendeley sebagai berikut. 
Seperti yang disampaikan pada bagian awal, bahwa untuk dapat 

menggunakan Mendeley Desktop kita harus memasukkan file artikel 
dari referensi yang diacu ke dalam Mendeley Desktop. Terdapat 
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beberapa format file yang dapat dimasukkan ke dalam Mendeley 
Desktop, di antaranya file PDF, txt, bib, ris, xml, nbib, dan zotero.
sqlite. Akan tetapi, dari sekian banyak file tersebut yang paling sering 
kita temui dan mudah untuk dilakukan sendiri adalah file PDF. Oleh 
karena itu, jika dokumen referensi yang kita acu belum dalam format 
PDF sebaiknya dilakukan konversi terlebih dahulu (Ramadhan, 
2015). Dokumen yang kita masukan dapat juga dibuat berdasarkan 
kelompok atau topik. Berikut ini langkah-langaknya.

a. Membuat Kategori
Tujuan utama penggunaan Mendeley adalah untuk mempermu-
dah pengelolaan referensi menjadi lebih baik. Oleh karena itu, 
sebelum memasukkan berbagai referensi ke dalam Mendeley, 
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sebaiknya kita membagi referensi per kategori. Satu kategori 
dapat berisi mengenai satu topik khusus, misalnya kategori 
artikel “pangan”. Untuk lebih jelasnya ikuti langkah-langkah 
berikut. 

a) Setelah Anda membuka aplikasi Mendeley Desktop, 
klik Edit  New Folder atau klik Create Folder (lihat 
gambar di bawah ini).
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2) Ketikan nama kategori yang Anda inginkan. Misalnya folder 
“pangan”. 

b. Menambah referensi ke dalam kategori
Klik icon Add file pada menu bar untuk menambahkan 
dokumen ke dalam folder yang telah dibuat. Masukan semua 
dokumen ke dalam folder berdasarkan kategori yang telah dibuat. 

Setelah berhasil memasukkan file ke dalam folder, klik 2x file 
tersebut.
Selanjutnya, pada panel sebelah kanan, tab Detail, lengkapi 
data informasi yang belum ada, seperti nama pengarang, judul, 
tahun, kota, dan penerbit. Catatan, pada kolom Author nama 
pengarang yang lebih dari satu, dipisahkan dengan meletakkan 
pada baris berikutnya, dengan cara menekan Enter. 
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Lakukan proses ini untuk beberapa file lainnya yang Anda 
masukkan ke dalam folder kategori.

D. Menggunakan Mendeley Desktop pada 
 Microsoft Word

Pada bagian pertama bab ini telah disampaikan tentang penggunaan 
fitur pengelolaan daftar pustaka pada Microsoft Word. Kali ini akan 
dijelaskan penggunaan Mendeley pada Ms Word. Perbedaannya, 
untuk menggunakan Mendeley kita harus memasukkan berbagai 
bahan referensi dulu ke dalam Mendeley, barulah kita dapat meng-
gunakannya pada Ms Word. Berikut ini akan ditunjukkan langkah-
langkahnya. 

a) Instalasi MS Word Plugin
1) Buka Mendeley Desktop kemudian klik menu Tools, pilih 

install MS Word Plugin, dan ikuti langkah-langkahnya. 
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2) Kemudian buka Microsoft Word, cek apakah plugin mende-
ley sudah ter-install di dengan cara dan pilih menu references. 
Pastikan bahwa Mendeley Cite-O-Matic sudah ada maka 
proses instalasi berhasil.

b) Penggunaan MS Word Plugins 
1) Untuk mulai menggunakan kutipan melalui Mendeley Ms 

Word Plugins letakkan kursor diakhir kalimat atau frasa 
yang akan dikutip. 

2) Kemudian klik Insert Citation, lalu pilih Go To Mendeley.
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3) Setelah masuk ke Mendeley Desktop pilih artikel yang akan 
dikutip. Kemudian kirim ke Ms Word dengan mengklik 
Cite. Jika proses pengutipan berhasil, di word akan muncul 
tampilan kutipan yang dipilih. 

4) Pada tab References, dalam grup Mendeley Cite-O-Matic, 
kita dapat mengubah gaya pustaka yang diinginkan, caranya 
klik tanda panah pada Style. Pilih Style yang ingin diguna-
kan, misalnya, CMS, APA, atau Vancouver untuk rujukan 
dan sumber.

5) Untuk membuat daftar kutipan cukup klik Insert Bibliogra-
phy maka akan muncul daftar kutipan yang telah digunakan 
pada dokumen tersebut. 
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Bab IV 
Penutup

Sesuai dengan bidang keilmuan naskah buku, penulis dapat 
mengguna kan empat gaya penulisan kutipan dan daftar buku secara 
konsisten sesuai panduan ini.

Dalam menerapkan proses pengutipan dan penyusunan daftar 
pustaka, disarankan untuk menggunakan aplikasi yang sudah tersedia 
secara gratis seperti Mendeley. Dibandingkan dengan cara manual, 
penggunaan aplikasi pengutipan dan penyusunan daftar pustaka akan 
mengefektifkan dan mengefisienkan total waktu penyiapan karya tulis 
ilmiah. Lebih jauh lagi, penulis dituntut untuk memiliki dan (mem-
baca) berkas salinan lunak dari tiap artikel ilmiah yang menjadi bahan 
database aplikasi Mendeley tersebut sebagai data sumber kutipan dan 
daftar pustaka. 



54 

Daftar Pustaka

American Psychological Association. (2013). Publication manual style American 
Psychological Association. Washington, DC: APA. 

Badudu, J.S. (1989) Inilah bahasa Indonesia yang benar. Jakarta: Gramedia
IEEE. (2009, September). IEEE Citation Reference. Diakses Agustus 22, 2016, 

from www.ieee.org: https://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf
LIPI. (2012). Pedoman Karya Tulis Ilmiah. Peraturan Kepala LIPI No. 

04/E/2012. Jakarta: LIPI.
Ramadhan, A. (2015). Mengelola referensi karya ilmiah dengan Mendeley. 

Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Rifai, M. A. (2005). Pegangan gaya penulisan, penyuntingan dan penerbitan: 

Karya-Ilmiah-Indonesia. Yogjakarta: Gadjah Mada University Press.
Setiawan, E. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi On-

line. Diakses Juni 28, 2016, from www.kbbi.web.id: http://kbbi.web.id/
The University of Chicago Press. (2010). The Chicago Manual of Style: 16 

Edition. The essential guide for writer, editors, and publishers. London: 
The University of Chicago Press.

Wibowo, I. (2007). Anatomi buku. Jakarta: MQS Publishing




