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RANCANG BANGUN SISTEM SETTING SUHU 

PADA ALAT INFANT WARMER BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA8535 

 

 

 

Bambang Suryanto,M.Si 

Dosen Program Studi Teknik Elektro Medik , Binalita Sudama, Medan 

 

 

ABSTRAK 

Infant warmer adalah salah satu alat elektro medik yang digunakan  untuk memberikan 

kenyamanan dan kehangatan pada bayi yang baru dilahirkan, dimana bayi tersebut 

membutuhkan suhu yang sesuai dengan suhu didalam rahim ibu yaitu antara 35°C–37°C, ini 

dimaksudkan agar suhu tubuh bayi dapat disesuaikan dengan lingkungannya,  agar bayi yang 

baru lahir dapat merasakan suhu diluar rahim ibu akan sama dengan suhu yang ada di dalam 

rahim ibu. 

Penulisan tugas akhir ini menggambarkan tentang rangakaian rancang bangun setting suhu 

pada infant warmer sederhana yang dapat disesuaikan dengan alat aslinya. Alat rancang bangun 

infant  warmer ini dibuat dengan menggunaan Mikrokontroler ATMega 8535 untuk efisiensi alat 

dan menggunakan LCD untuk tampilan agar lebih mudah dan baik dalam  pembacaan. Pada alat 

ini digunakan sensor LM35 sebagai sensor suhu. 

Berdasarkan pegujian dan pendataan alat, maka diketahui bahwa rancang bangun infant 

warmer dapat dibuat dengan mikrokontroler ATMega 8535 sehingga proses perhitungannya. 

Berdasarkan pengujian dari penggunaan alat, didapatkan penyimpangan alat sebagai berikut : 

penyimpangan dari pengukuran suhu dengan thermometer (fluke) adalah 0,91 % . 

Kata Kunci : Infant warmer , LM35, Mikrokontroler ATMega 8535
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Pendahuluan 

Di dalam dunia kesehatan, banyak peralatan 

medis yang digunakan untuk menunjang 

pelayanan kesehatan bagi pasien, yang 

bertujuan untuk mewujudkan derajat 

kesehatan yang optimal. Dalam rangka untuk 

menunjang pelayanan kesehatan tersebut 

perlu dilakukan peningkatan-peningkatan 

pelayanan pada masyarakat. Dalam hal ini 

perlu adanya dukungan dari berbagai pihak. 

Untuk meningkatkan pelayanan dibidang 

kesehatan tidak hanya dokter yang berperan 

untuk terciptanya pelayanan yang baik, tetapi 

disamping dokter perlu adanya tim medis 

yang membantu dan bekerja sama untuk 

membantu dan bekerja sama untuk 

melakukan pelayanan kesehatan. Selain 

bekerja sama dengan tim medis, keberadaan 

alat-alat medis sangat mendukung kelancaran 

jalannya pelayanan kesehatan. Salah satu alat 

yang digunakan adalah alat untuk membantu 

pasien dalam mengembalikan posisi 

kesehatan normalnya, diantaranya 

memberikan suhu lingkungan dan suhu tubuh 

yang sesuai dan memberikan regerasi sel 

darah baru seperti halnya infant warmer. 

Infant warmer adalah tempat  

penyimpanan bayi yang baru lahir. 

Suhu didalam bayi infant warmer 

disesuaikan dengan suhu tubuh ibunya yaitu 

sekitar 36-370C, perlengkapan sebuah baby 

incubator pada umumnya terdiri dari sensor 

suhu, heater, dan sistem alarm (buzzer). 

Setting suhu dilakukan dengan menekan 

tombol pemilihan (keypad) dan ditampilkan 

pada LCD, sehingga sensor suhu digunakan 

IC LM35 yang mendeteksi suhu didalam 

infant warmer. Informasi mengenai efek 

samping infant warmer yang dapat 

menyebabkan dampak  buruk terhadap 

kesehatan bayi sempat mencuat 

pemberitaannya beberapa  

waktu lalu. Hal ini membuat resah 

beberapa orangtua yang bayinya sedang 

dirawat diinfant warmer. Selama ini,  

infant warmer digunakan para dokter 

untuk menjaga kondisi bayi yang 

prematur dalam beberapa minggu. Fungsi 

utama alat ini adalah menjaga supaya u dar a  

ha ng a t  t et ap  me n ye l imut i t u bu h  

ba y i .  Na mu n beg it u ,  pe ng gu naa n  

me s in  penggerak atau motor telah 

menimbulkan medan magnet di sekitar alat 

dan tempat bayi. 

Suhu merupakan salah satu hal yang dapat 

menjelaskan mengenai kondisi lingkungan. 

Kebutuhan akan data mengenai kondisi 

lingkungan sekitar telah mendorong manusia 

untuk membuat alat yang bisa mengetahui 

kondisi lingkungan. Pengambilan data berupa 

suhu suatu lingkungan sangat dibutuhkan, 

misalnya untuk mengetahui kondisi suhu 

pada ruang komputer server yang harus 

terjaga suhunya. Pengukuran suhu juga 

sangat dibutuhkan dalam suatu penelitian 

atau pengamatan pada suatu lingkungan. Hal 

tersebut akan merepotkan dilakukan jika data 

tersebut dibutuhkan secara berkala untuk 

pengamatan suatu lingkungan.  

Oleh karena itu dibutuhkan suatu perangkat 

yang dapat mengukur suhu tersebut dan 

mengirimkan data itu kapanpun pengamat 

tersebut mau mengambil data suhu dengan 

jarak jauh dan dapat menyimpan data 

tersebut dalam suatu bentuk laporan data 

(data report). 

 

Metode Peneliti 

Jala-jala PLN dengan tegangan sebesar 

220VAC akan masuk ke rangkaian AC to DC 

sehingga tegangan diturunkan menjadi DC 

8v dan 6v yang digunakan untuk mensupplay 

ke semua rangkaian pada pesawat infant 

warmer. Pada Temp Setting Switch, user 

mensetting temperatur sesuai yang 

dibutuhkan pada bayi tersebut dan dari suhu 

yang di setting akan ditampilkan melalui 

display. Pada saat heater mulai bekerja, maka 

sensor akanmendeteksi suhu yang diterima 

bayi oleh heater tersebut, tegangan output 

pada sensor akan dikirim ke kontrol unit 

untuk diolah. Dan apabila suhu dibawah suhu 

minimal atau suhu diatas suhu maksimal 

maka buzzer akanON atau berbunyi. Setting 

suhu dan setting timer ditampilkan pada 

display. Untuk menaikkan atau menurunkan 

suhu dan pengaturan timer dipakai tombol up 

dan down. 
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Hasil Penelitian 

ATMega 8535 adalah mikrokontroler 

CMOS 8 bit daya rendah berbasis arsitektur 

RISC. Instruksi dikerjakan pada satu siklus 

clock, ATMega8535 mempunyai throughput 

mendekati 1 MIPS per MHz, hal ini 

membuat ATMega 8535 dapat bekerja 

dengan kecepatan tinggi walaupun dengan 

penggunaan daya rendah. Mikrokontroler 

Atmega 8535 memiliki beberapa fitur atau 

spesifikasi yang menjadikannya sebuah 

solusi pengendali yang efektif untuk berbagai 

keperluan. Fitur-fitur tersebut antara lain: 

a. Saluran I/O sebanyak 32 buah, yang 

terdiri atas Port A, B, C dan D ADC 

(Analog to Digital Converter) 

b. Tiga buah Timer/Counter dengan 

kemampuan perbandingan 

c. CPU yang terdiri atas 32 register 

d. Watchdog Timer dengan osilator internal 

e. SRAM sebesar 512 byte 

f. Memori Flash sebesar 8kb dengan 

kemampuan read while write 

g. Unit Interupsi Internal dan External 

h. Port antarmuka SPI untuk men-download 

program ke flash 

i. EEPROM sebesar 512 byte yang dapat 

diprogram saat operasi 

j. Antarmuka komparator analog 

k. Port USART untuk komunikasi serial. 

Konfigurasi Pin ATMega 8535 

Mikrokontroler AVR ATMega memiliki 40 

pin dengan 32 pin diantaranya digunakan 

sebagai port paralel. Satu port paralel terdiri 

dari 8 pin, sehingga jumlah port pada 

Mikrokontroler adalah 4 port, yaitu port A, 

port B, port C dan port D. Sebagai contoh 

adalah port A memiliki pin antara port A.0 

sampai dengan port A.7, demikian 

selanjutnya untuk port B, port C, port D. 

 

Diagram pin mikrokontroler dapat dilihat 

pada gambar berikut: 

 
Gambar 1. Gambar Pin-Pin 

Mikrokontroler ATMega 8535 

Berikut ini adalah tabel penjelasan mengenai 

pin yang terdapat pada mikrokontroler 

ATMega8535: 
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Tabel 1. Tabel Penjelasan Pin Pada Mikrokontroler ATMega 8535 

Vcc Tegangan suplai (5 volt) 

GND Ground 

RESET 

Input reset level rendah, pada pin ini selama lebih dari panjang   pulsa 

minimum akan menghasilkan reset walaupun clock sedang berjalan. 

RST pada pin 9 merupakan reset dari AVR. Jika pada pin ini diberi 

masukan low selama minimal 2 machine cycle maka sistem akan di-

reset 

XTAL 1 Input penguat osilator inverting dan input pada rangkaian operasi 

clock internal 

XTAL 2 Output dari penguat osilator inverting 

Avcc 

Pin tegangan suplai untuk port A dan ADC. Pin ini harus 

dihubungkan ke Vcc walaupun ADC tidak digunakan, maka pin ini 

harus dihubungkan ke Vcc melalui low pass filter 

Aref Pin referensi tegangan analog untuk ADC 

AGND 
Pin untuk analog ground. Hubungkan kaki ini ke GND, kecuali jika 

board memiliki analog ground yang terpisah 

 

Berikut ini adalah penjelasan dari pin mikrokontroler ATMega8535 menurut port-nya masing-

masing: 

 

Port A 

Pin 33 sampai dengan pin 40 merupakan pin dari port A. Merupakan 8 bit directional 

port I/O. Setiap pin-nya dapat menyediakan internal pull-up resistor (dapat diatur per bit). Selain 

itu, pin-pin pada port A juga memiliki fungsi-fungsi alternatif khusus seperti yang dapat dilihat 

dalam tabel: 

 

Tabel 2. Tabel Penjelasan Pin Pada Port A 

Pin Keterangan 

PA.7 ADC7 (ADC Input Channel 7) 

PA.6 ADC6 (ADC Input Channel 6) 

PA.5 ADC7 (ADC Input Channel 5) 

PA.5 ADC4 (ADC Input Channel 4) 

PA.3 ADC3 (ADC Input Channel 3) 

PA.2 ADC2 (ADC Input Channel 2) 

PA.1 ADC1 (ADC Input Channel 1) 

PA.0 ADC0 (ADC Input Channel 0) 

Output buffer port A dapat memberi arus 20 mA dan dapat mengendalikan display LED 

secara langsung. Data Direction Register port A (DDRA) harus di-setting terlebih dahulu 

sebelum port A digunakan. 

 

 

Port B 
Pin 1 sampai dengan pin 8 merupakan pin dari port B. Merupakan 8 bit directional port 
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I/O. Setiap pin-nya dapat menyediakan internal pull-up resistor (dapat diatur per bit). Selain itu, 

pin-pin port B juga memiliki fungsi-fungsi alternatif khusus seperti yang dapat dilihat dalam 

tabel: 

 

Tabel 3. Tabel Penjelasan Pin Port B 

Pin Keterangan 

PB.7 SCK (SPI Bus Serial Clock) 

PB.6 VISO (SPI Bus Master Input/Slave Output) 

PB.5 VOSI (SPI Bus Master Output/Slave Input) 

PB.4 SS (SPI Slave Select Input) 

PB.3 
AIN1 (Analog Comparator Negative Input)OCC (Timer/Counter0 Output 

Compare Match Output) 

PB.2 AIN0 (Analog Comparator Positive Input)INT2 (External Interrupt2 Input) 

PB.1 T1 (Timer/Counter1 External Counter Input) 

PB.0 
T0 (Timer/Counter0 External Counter Input)XCK (JSART External Clock 

Input/Output) 

Output buffer port B dapat memberi arus 20 mA dan dapat mengendalikan display LED 

secara langsung. Data Direction Register port B (DDRB) harus di-setting terlebih dahulu 

sebelum port B digunakan. Bit-bit DDRB diisi 0 jika ingin memfungsikan pin-pinport B yang 

disesuaikan sebagai input, atau diisi 1 jika sebagai output. 

 

Port C 

Pin 22 sampai dengan pin 29 merupakan pin dari port C. Port C sendiri merupakan port 

input atau output. Setiap pin-nya dapat menyediakan internal pull-up resistor (dapat diatur per 

bit). Selain itu, pin-pin port D juga memiliki fungsi-fungsi alternatif khusus seperti yang dapat 

dilihat dalam tabel II.3: 

Tabel 4. Tabel Penjelasan Pin Pada Port C 

Pin Keterangan 

PC.7 TOSC2 (Timer Oscillator Pin 2) 

PC.6 TOSC1 (Timer Oscillator Pin 1) 

PC.1  SDA (Two-Wire Serial Bus Data Input/OutputLine) 

PC.0 SCL (Two-Wire Serial Bus Clock Line) 

 Output buffer port C dapat memberi arus 20 mA dan dapat mengendalikan display LED 

secara langsung. Data Direction Register port C (DDRC) harus di-setting terlebih dahulu 

sebelum port C digunakan. Bit-bit DDRC diisi 0 jika ingin memfungsikan pin-pin port C yang 

disesuaikan sebagai input, atau diisi 1 jika sebagai output. 

 

Port D 

Pin 14 sampai dengan pin 20 merupakan pin dari port D. Merupakan 8 bit directional port I/O. 

Setiap pin-nya dapat menyediakan internal pull-up resistor (dapat diatur per bit). Selain itu, pin-

pin port D juga memiliki fungsi-fungsi alternatif khusus seperti yang dapat dilihat dalam tabel: 

Tabel 5. Tabel Penjelasan Pin Pada Port D 

Pin Keterangan 

PD.0 RDX (UART input line) 
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PD.1 TDX (UART output line) 

PD.2 INT0 (external interrupt 0 input) 

PD.3 INT1 (external interrupt 1 input) 

PD.4 OC1B (Timer/Counter1 output compareB match output) 

PD.5 OC1A (Timer/Counter1 output compareA match output) 

PD.6 ICP (Timer/Counter1 input capture pin) 

PD.7 OC2 (Timer/Counter2 output compare match output) 

Output buffer port D dapat memberi arus 20 mA dan dapat mengendalikan display LED 

secara langsung. Data Direction Register port D (DDRD) harus di-setting terlebih dahulu 

sebelum port D digunakan. Bit-bit DDRD diisi 0 jika ingin memfungsikan pin-pin port D yang 

disesuaikan sebagai input, atau diisi 1 jika sebagai output. 

 

Blok Diagram Mikrokontroler ATMega 8535 

 

 
 

Gambar 2. Gambar Blok Diagram Atmega 8535 
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Dari gambar blok diagram tersebut dapat dilihat bahwa ATMega 8535 memiliki bagian-

bagian sebagai berikut : 

1.  Saluran I/O sebanyak 32 buah, yaitu Port A,Port B,Port C dan PortD 

2.   ADC 8 channel 10 bit. 

3. Tiga buah Timer/Counter dengan kemampuan pembanding. 

4. CPU yang terdiri atas 32 buah register. 

5. Watchdogtimer dengan osilator internal. 

6.   SRAM sebesar 512 byte. 

7.  Memori Flash sebesar 8 KB dengan kemampuan Read While Write. 

8.   Interruptinternal dan eksternal 

9. Port antarmuka SPI (Serial Peripheral Interface). 

10. EEPROM sebesar 512 byte yang dapat diprogram saat operasi.  

11.  Antarmuka komparator analog.  

12. Port USART untuk komunikasi serial 

 

 

Gambar 3. Gambar Hasil Keseluruhan Modul Infant Warmer 

Pembahasan 

 

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, maka dibuat titik pengukuran pada rangkaian 

sensor suhu infant warmer yang telah ditentukan dengan persetujuan pembimbing.  

 Adapun penjelasan dari titik pengukuran adalah sebagai berikut: 

Titik pengukuran satu (TP1) Merupakan titik pengukuran keluaran IC LM35 pada saat tegangan 

output  pada suhu yang akan ditentukan. 

Tabel 6. Tabel Pengukuran 
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No 

 

Setting 

Suhu Pada 

Alat (oC) 

Pengukuran Pada Multimeter Digital (Volt)  

Tegangan 

Rata-Rata 

(Volt)  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

1. 35 0,26 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,29 

2. 36 0,26 0,30 0,31 0,31 0,31 0,32 0,30 

3. 37 0,29 0,30 0,31 0,32 0,32 0,32 0,31 

 

Analisa Data 

Analisa pengukuran tegangan pada suhu 

350C 

Rata-rata tegangan dengan 6 x percobaan 

sebagai berikut : 

Rata – rata (X) (3 

          (X)  = 
Σ 𝑋 (𝑛)

𝑛
 

                = 
327+328+329+330+336+333

6
 

                 (X)  = 0,30 volt  

 

Koreksi tegangan dengan 6 x percobaan 

sebagai berikut : 

Koreksi      = Xn – X 

                = 35 – 0,29 

                = 34,71 volt 

 

% Error Kesalahan tegangan dengan 6 x 

percobaan sebagai berikut : 

          % Error = x100% 

               =  x 100% 

               =  x 100 % 

               = 0,99 volt 

 

Standar Deviasi tegangan dengan 6 x 

percobaan sebagai berikut : 

                 

                

                  SD = 0,33 volt 

 

Ketidakpastian ( Ua ) tegangan dengan 6 x 

percobaan sebagai berikut  

          Ua  =  

               =  

              = 0,13 volt 

Nilai ketidakpastian yang didapat adalah 

sebesar 0,13 

 

Analisa Pengukuran Tegangan pada suhu 

360C 

Rata – rata (X) tegangan dengan 6 x 

percobaan sebagai berikut : 

         (X)  =  

            =  

         (X)  =  0,30 volt 

Koreksi tegangan dengan 6 x percobaan 

sebagai berikut : 

          Koreksi  = Xn – X 

            =  340–338,5 

            =  1,5 volt 

 

% Error Kesalahan tegangan dengan 6 x 

percobaan sebagai berikut : 

          % Error = x100% 

               =  x 100% 

               =  x 100 % 

               =  0,44 volt 

 

Standar Deviasi tegangan dengan 6 x 

percobaan sebagai berikut : 
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            =  51,38 volt 

 

Ketidak pastian ( Ua ) tegangan dengan 6 x 

percobaan sebagai berikut : 

          Ua  =  

               =  

               = 0,14 volt  

Nilai ketidakpastian yang didapat adalah 

sebesar 0,14 

 

 

Analisa Pengukuran Tegangan pada suhu 

37oC 

Rata – rata (X) tegangan dengan 6 x 

percobaan sebagai berikut : 

         (X)  =  

                       =  

        (X)  =  0,31 volt 

 

Koreksi tegangan dengan 6 x percobaan 

sebagai berikut : 

          Koreksi  = Xn – X 

           =  350 – 350,5 

           = 0,5 volt 

 

% Error Kesalahan tegangan dengan 6 x 

percobaan sebagai berikut : 

         % Error = x100% 

              =  x 100% 

             =  x 100 % 

             =  0,14 volt 

 

 

Standar Deviasi tegangan dengan 6 x 

percobaan sebagai berikut : 

                

                

            = 56,74 volt 

 

Ketidak pastian ( Ua ) tegangan dengan 6 x 

percobaan sebagai berikut : 

          Ua  =  

               =  

               = 0,15 volt 

Nilai ketidakpastian yang didapat adalah 

sebesar 0,15 

 

Kesimpulan 

Dalam proses pembuatan karya tulis 

ilmiah ini, mulai dari perancangan alat, 

pengadaan komponen, perakitan, pegujian 

hingga penulisannya, penulis banyak 

mengalami kesulitan namun penulis juga 

merasa memperoleh banyak kemajuan 

pemahaman. Setelah penulisan karya tulis 

ilmiah ini selesai, penulis membuat 

kesimpulan yaitu : 

1. Mikrokontroler ATMega 8535 menjadi 

pusat kendali untuk menerima data bit, 

memproses, dan mengeluarkannya. 

2. Setting suhu berfungsi sebagai mengatur 

suhu bayi. 

3. Modul rangkaian rancang bangun setting 

suhu pada alat infant warmer dapat 

bekerja dengan baik. 

Saran 

1. Sebaiknya bila mendapat rangkaian yang 

akan dibuat harus diuji terlebih dahulu 

pada protoboard untuk mengurangi 

kesalahan yang mungkin terjadi. 

2. Pembuatan modul sebaiknya 

dipersiapkan jauh hari supaya 

pemantapan bahan dan alat semakin 

baik. 

3. Buku pegangan yang terdapat di 

perpustakaan perlu ditambah terutama 

sekali buku data sheet yang sangat 

diperlukan saat pembuatan modul. 
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PEDOMAN PENULISAN NASKAH 

JURNAL ILMIAH BINALITA SUDAMA 

 

 

Tujuan Penulisan 

Penerbitan Jurnal Ilmiah Keperawatan ditujukan untuk menginformasikan 

hasil-hasil penelitian dalam bidang kesehatan. 

 

Jenis Naskah 

Naskah yang diajukan untuk diterbitkan dapat berupa: penelitian, tinjauan 

kasus, dan tinjauan pustaka. Naskah merupakan karya ilmiah asli dalam lima tahun 

terakhir dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Ditulis dalam bentuk baku 

(MS Word) dan gaya bahasa ilmiah , tidak kurang dari 20 halaman, tulisan times new 

roman ukuran 12 font, ketikan 1 spasi dan ukuran kertas A4. Naskah yang telah 

diterbitkan menjadi hak milik redaksi dan naskah tidak boleh diterbitkan dalam 

bentuk apapun tanpa persetujuan redaksi. Pernyataan dalam naskah sepenuhnya 

menjadi tanggung jawab penulis.  

 

Format Naskah 

Naskah diserahkan dalam bentuk compact disk (CD) dan print-out 2 

eksemplar. Naskah disusun sesuai format baku terdiri dari: judul naskah, nama 

penulis, abstrak, latar belakang, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan 

saran, daftar pustaka. 

 

Judul Naskah 

Judul ditulis secara jelas dan singkat dalam bahasa Indonesia yang 

menggambarkan isi pokok/variabel, maksimum 20 kata. 

 

Nama Penulis 

Meliputi nama lengkap penulis utama tanpa gelar dan anggota (jika ada), 

disertai nama institusi/instansi, alamat institusi/instansi, kode pos, PO Box, e-mail 

penulis, dan no telp. 

 

Abstrak 

Ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dibatasi 200-300 kata 

dalam satu paragraph, bersifat utuh dan mandiri, tidak boleh ada referensi. Abstrak 

terdiri dari:latar belakang, tujuan , metode, hasil analisa statistik, dan kesimpulan, 

disertai kata kunci/keywords. 

 

Latar Belakang 

Berisi informasi secara sistematis/urut tentang:masalah penelitian, skala 

masalah, kronologis masalah, dan konsep solusi yang disajikan secara ringkas dan 

jelas. 

 

Metode Penelitian 

Berisi tentang: jenis penelitian, desain, teknik sampling dan jumlah sampel, 

karakteristik responden, waktu, tempat penelitian, instrument yang digunakan, serta 

uji analisis statistik disajikan dengan jelas. 
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Hasil dan Pembahasan 

Hasil penelitian hendaknya disajikan secara berkesinambungan dari mulai  

hasil penelitian utama hingga hasil penelitian penunjang yang dilenkapi dengan 

pembahasan. Hasil dan pembahasan dapat dibuat dalam suatu bagian yang sama atau 

terpisah. Jika ada penemuan baru, hendaknya tegas dikemukakan dalam pembahasan. 

Nama tabel/diagram/gambar/skema, isi beserta keterangannya ditulis dalam bahasa 

Indonesia dan diberi nomor sesuai dengan urutan penyebutan teks. Satuan 

pengukuran yang digunakan dalam naskah hendaknya mengikuti sistem internasional 

yang berlaku. 

 

Simpulan dan Saran 

Kesimpulan hasil penelitian dikemukakan secara jelas. Saran dicantumkan 

setelah kesimpulan yang disajikan secara teoritis dan secara praktis yang dapat 

dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. 

 

Daftar Pustaka 

Sumber pustaka yang dikutip meliputi: jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan sumber 

pustaka lain yang harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Sumber pustaka disusun 

berdasarkan alfabetis, secara berurutan yaitu: nama, marga, tahun penerbitan pustaka, 

judul pustaka, edisi (jika ada), kota penerbit, dan nama penerbit, jumlah acuan 

minimal 10 pustaka. 
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