
KUTIPAN / SUMBER REFERENSI

PENGERTIAN

Buku, makalah, atau jurnal yang digunakan sebagai bahan masukan bagi penulis, untuk 

menguatkan karya tulis yang mereka buat.

Kutipan juga berarti pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang, atau 

ucapan seseorang majalah. Diperkenankan tapi tidak berarti bahwa sebuah tulisan 

seluruhnya terdiri dari kutipan-kutipan.

Kutipan juga sebagai bukti menunjang pendapat tulisannya yang terkenal, baik terdapat 

dalam buku-buku maupun majalah



HAKEKAT KUTIPAN

• Pada dasarnya referensi ditulis sebagai bukti dari teori-teori atau hal-hal yang hendak mereka 

sampaikan. Referensi juga dibuat untuk melengkapi karya tulis yang mereka buat.

• Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mencantumkan kutipan / sumber referensi:

• Cantumkan nama pengarang dan tahun terbit dengan format sebagaimana yang telah disebutkan

• Untuk kutipan langsung, nomor halaman harus disebutkan.

• Untuk kutipan tidak langsung, nomor halamannya bisa disebutkan atau bisa juga tidak 

disebutkan.

• Gunakan tanda baca “.” di antara tahun dan nomor halaman, diketik tanpa spasi.



JENIS-JENIS KUTIPAN

Kutipan Langsung

Kutipan langsung (direct quotation) adalah kutipan hasil penelitian, hasilkarya, atau pendapat orang lain 

yang penyajiannya sama persis dengan teks aslinya (yang dikutip). Dalam merujuk sumber kutipan di teks 

utama, sebutkan referensinya dengan menulis nama pengarang, tahun penerbitan, dan nomor halamannya.

a. Jika jumlah kata kutipan tidak lebih dari tiga baris, kutipan tersebut diketik dengan jarak dua spasi dan 

diberi tanda petik.

b. Jika jumlah kata kutipan lebih dari tiga baris, kutipan diketik pada garis baru, sejajar dengan awal alinea 

baru, berjarak satu spasi, dan tanpa tanda petik: Ratnawati (2006:148) menegaskan bahwa “Hasil pemilu 

1999 dan pemilu 2004 secara gamblang menunjukkan bahwa PDI-P leading di Kabupaten Bantul.”

Kutipan Tidak Langsung

Kutipan tidak langsung (indirect quotation) merupakan kutipan hasil penelitian, hasil karya, atau pendapat 

orang lain yang penyajiannya tidak sama dengan teks aslinya, melainkan menggunakan bahasa atau kalimat 

penulis/peneliti sendiri. Dalam pengutipan ini, sumber rujukan harus disebutkan, baik dengan nomor 

halaman atau tanpa nomor halaman.

Paling sedikit ada dua jenis kutipan tidak langsung atau ada dua cara dalam mengutip secara tidak langsung. 

Pertama, dengan meringkas, menyimpulkan, atau merujuk pokok-pokok pikiran orang lain



TEKNIK KUTIPAN

Kutipan Tidak Langsung adalah kutipan dengan mengambil pendapat/ uraian dari buku/ sumber lain 

yang penyajiannya dengan bahasan sendiri.

Contoh :

Sehingga ada 3 kategori pembagian barang dan jasa menurut hubungannya yaitu

barang komplementer, barang subtitusi, dan barang bebas.

Kutipan Langsung adalah kutipan dari buku atau tulisan yang harus sama dengan aslinya baik 

dengan susunan kata-katanya maupun tanda bacanya. Kutipan yang panjangnya 5 (lima) baris atau 

lebih, diketik ber spasi 1 (satu) dengan

mengosongkan lima ketik dari garis batas / margin sebelah kiri dengan tidak diberi tanda kutip.

Contoh :

Menurut Sunarto, dalam bukunya berjudul Perpajakan (2002:46), yang dimaksud dengan Objek pajak 

adalah

Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis diterima atau diperoleh wajib pajak, baik 

yang berasal dari Indonesia maupun dari luar indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau 

untuk menambah kelkayaan wajib pajak ynag bersangkutan , dengan nama dan dalam bentuk apapun.



CONTOH KUTIPAN DALAM MENULIS 

ILMIAH

• Contoh kutipan dalam teks:

Buku/karya tulis oleh seorang pengarang

• Contoh: 

One eminent scholar argues that “the Confucian-

Islamic connection...has emerged to challenge 

Western interests, values and power” 

(Huntington 1993, 45) 

Alternatif lain adalah kutipan tersebut bisa 

ditulis dengan menggunakan nama pengarang 

dalam teks.

• Contoh:

huntingtion (1993, 45) argues that ”the 

Confucian-Islamic connection...has emergad to 

challenge Western interests, values and power”

Buku / karya tulis oleh banyak pengarang

• Contoh:

A growing concern is that „[c]lass analysis has been 
strangely absent from the..writing about Indonesian 
society and politics‟ (Tanter and Young 1990, 7)

Dua atau lebih buku/karya tulis dalam dua tanda 
kurung yang sama

• Contoh:

There is increasing recognition that „[t]he middle 
class has achieved a degree of prominence in the 
politics of Asua in recent years‟ (Robinson & 
Goodman 1992, 322, see also Koo 1991; Tanter & 
Young 1990).

Alternatif yang lain adalah generalisasi yang dikenal 
dalam sejumlah buku/karya tulis dapat ditulis tanpa 
menggunakan nomer halaman:

• Contoh:

There is increasing recognition that „[t]he middle 
class has achieved a degree of prominence in the 
politics of Asua in recent years‟ (Robinson & 
Goodman 1992, see also Koo 1991; Tanter & Young 
1990).

Catatan: Susun daftar buku/karya tulis menurut 
urutan tahun penerbitan



RINGKASAN

Referensi mutlak diperlukan jika mengutip banyak hal dari sebuah buku, makalah, atau jurnal sebagai

penguat dan pelengkap serta pembuktian dari teori-teori atau hal-hal yang ingin mereka sampaikan.

Referensi juga sebagai acuan bagi penulis lain jika ada penulis lain yang ingin menulis hal yang sama.


