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BAB I
KETENTUAN UMUM

1.1 Pendahuluan
Buku Pedoman penulisan skripsi ini diterbitkan untuk membantu dan
mempermudah bagi mahasiswa dan dosen pembimbing dalam proses penulisan
skripsi yang dihasilkan oleh mahasiswa dan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi baik Program Studi Manajemen maupun
Program Studi Akuntansi. Penyusunan skripsi ini memungkinkan calon lulusan
Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas

Wiraraja

menerapkan

ilmu

yang

diperoleh selama kuliah ke dalam kehidupan nyata, sehingga dapat memecahkan
masalah-masalah yang dihadapi di lapangan. Kegiatan penyusunan skripsi ini
pula diharapkan mahasiswa dapat mengaktualisasi kemampuan intelektualnya di
tengah-tengah masyarakat.
1.2 Definisi dan Tujuan Skripsi
a. Definisi
Skripsi adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa berupa laporan
hasil penelitian yang disajikan menurut ketentuan-ketentuan berlaku baik pada
aspek metodologinya, aspek substansi keilmuannya, maupun format dan
struktur penulisannya

sebagai persyaratan mencapai gelar akademis S–1

(Sarjana). Penyusunan Skripsi oleh mahasiswa dibimbing oleh 1 (satu) orang
dosen

pembimbing,

di

dalam skripsi

tersebut,

mahasiswa

mengungkap

permasalahan yang akan diuraikan, dianalisis, dijelaskan, dan dibahas dengan
menyajikan data hasil penelitian dan menggunakan teknik-teknik pengumpulan
data atau metoda penelitian tertentu.
b. Tujuan
Tujuan Pedoman Penulisan skripsi adalah sebagai berikut.
1) Membantu mahasiswa dalam proses penulisan skripsi.
2) Memberikan pedoman format penulisan skripsi.
3) Menjaga penulisan skripsi yang disesuaikan dengan kaidah ilmiah, etis, dan
moral.
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1.3 Persyaratan Skripsi
a. Persyaratan Akademik
Persyaratan akademik yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut.
1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan 130 SKS dengan IPK minimal 2,75.
2) Telah menempuh mata kuliah Metodologi Penelitian dan mata kuliah Seminar
Manajemen/Akuntansi dengan nilai minimal C.
3) Memprogram skripsi di KRS pada semester yang bersangkutan.
4) Kartu peserta mengikuti seminar Usulan Penelitian skripsi bidang Manajemen
atau Akuntansi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kali.
b. Persyaratan Administrasi
Persyaratan akademik yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut.
1) Menyelesaikan administrasi keuangan semester berjalan dengan melampirkan
fotocopy slip pembayaran.
2) Menyelesaikan administrasi pendaftaran skripsi dengan melampirkan slip
pembayaran.
3) Menyerahkan fotocopy KHS keseluruhan (daftar nilai bisa dicetak melalui
laman http://baak.univwiraraja.com/ sesuai akun permahasiswa)
4) Menyerahkan form pengajuan judul skripsi yang sudah dicetak dan
ditandatangani dari laman pengajuan judul skripsi.
1.4 Etika Penyusunan Skripsi
Karya ilmiah skripsi sebagai buah karya orisinil mahasiswa diharapkan
memenuhi standar kualifikasi yang telah ditetapkan, memiliki kualitas yang baik
ditinjau dari segi keilmuan, serta memenuhi syarat administratif dan standar etika
akademik, baik proses maupun produknya. Pertimbangan etika penyusunan skripsi
yang perlu dipenuhi oleh mahasiswa antara lain adalah
a. Kejujuran akademik, yang tercermin dari:
 Karya ilmiah skripsi yang disusun benar-benar merupakan karya sendiri,
bukan hasil menjiplak (plagiasi) baik seluruh ataupun sebagian dari karya
orang lain;
 Konsep dan kajian teori yangn digunakan di dalam skripsi tidak dikutip secara
langsung dari skripsi, tesis, atau disertasi orang lain, kecuali untuk
kepentingan mengkaji penelitian sebelumnya yang relevan sesuai dengan
kebutuhan;
 Membuat kutipan dari berbagai sumber referensi sesuai dengan aturan yang
lazim digunakan dalam karya ilmiah; dan
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 Semua referensi yang digunakan dalam naskah skripsi harus tercantum di
dalam daftar pustaka, begitu juga sebaliknya semua daftar referensi yang
tercantum di dalam daftar pustaka adalah referensi yang digunakan (dikutip) di
dalam naskah skripsi.
b. Keterbukaan, yaitu kesediaan untuk menerima kritik atau masukan demi
peningkatan kualitas hasil skripsi.
c.

Tidak memaksa dan merugikan subjek penelitian.

d. Menjaga kerahasiaan dan keamanan subjek penelitian, yaitu dengan tidak
mempublikasikan nama serta identitas subjek yang sebenarnya, kecuali atas ijin
yang bersangkutan.
1.5 Permohonan Izin Penelitian
Adapun permohonan izin penelitian dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut.
a) Bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian lapangan (field risearch) dan
penelitian

kepustakaan

di

luar

perpustakaan

Universitas

Wiraraja

dapat

mengajukan permohonan untuk melakukan penelitian.
b) Permohonan izin melakukan penelitian dilakukan setelah judul skripsi disetujui
oleh dosen pembimbing skripsi yang sudah ditunjuk.
c) Surat permohonan izin melakukan penelitian dapat diajukan ke fakultas dengan
mengisi menyerahkan form yang berisi: Judul Penelitian, Objek Penelitian, Nama
Dosen Pembimbing.
Apabila terjadi perubahan judul penelitian dan objek penelitian harus dijelaskan
alasannya dan disetujui oleh dosen pembimbing skripsi.
1.6 Tempat dan Waktu Penelitian
1.6.1 Tempat penelitian
Mahasiswa dapat menentukan tempat penelitian pada instansi pemerintah,
swasta atau masyarakat sesuai dengan topik penelitian. Tempat penelitian
disebutkan secara jelas dan disertai:
a) Bagaimana cara menentukan tempat penelitian; dan
b) Alasan mengapa tempat tersebut dipilih.
1.6.2 Waktu Penelitian
Waktu penyelesaian tugas akhir skripsi mengikuti ketentuan berikut ini,
antara lain adalah
a. Tugas akhir diselesaikan selama 1 (satu) semester;
b. Jika tugas akhir tidak bisa diselesaikan dalam 1 (satu) semester, maka
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mahasiswa dapat memprogram kembali pada semester berikutnya dengan
membayar biaya tugas akhir 25%;
c. Tugas akhir sebagaimana dimaksud poin (b) merupakan kelanjutan dari
tugas akhir yang telah disusun pada semester sebelumnya;
d. Perpanjangan

waktu

yang

ditempuh

harus

diketahui

oleh

Dosen

Pembimbing dan disetujui oleh Ketua Program Studi;
e. Jika mahasiswa membuat usulan judul tugas akhir baru setelah melebihi 1
(satu) semester maka biaya tugas akhir harus dibayar penuh (100%);
f.

Jika tugas akhir melebihi masa perpanjangan sebagaimana dimaksud poin
(b), maka mahasiswa membayar biaya tugas akhir harus dibayar penuh
(100%).

1.7 Materi Skripsi
Materi skripsi yang ajukan oleh mahasiswa harus mengikuti ketentuan berikut
ini, antara lain adalah
a. Materi skripsi menyangkut bidang ekonomi, bisnis, akuntansi, dan manajemen
sesuai dengan program studi masing-masing.
b. Materi skripsi diutamakan sesuai dengan konsentrasi mahasiswa yang
bersangkuntan.
c. Materi skripsi harus merupakan konsep asli dan bukan hasil jiplakan/plagiat.
1.8 Jumlah Halaman Usulan Penelitian dan Skripsi
Jumlah halaman usulan penelitian maksimal 20 halaman (dua puluh) halaman.
Jumlah halaman skripsi minimal 60 (enam puluh) halaman dengan komposisi
sebagai berikut:
Bab I

Pendahuluan

6-8 halaman

Bab II

Tinjauan Pustaka dan Perumusan Hipotesis

18-20 halaman

Bab III

Metodologi Penelitian

6-10 halaman

Bab IV

Hasil Penelitian dan Pembahasan

>28 halaman

Bab V

Penutup

2-4 halaman

1.9 Pembekalan
Pembekalan wajib dihadiri oleh mahasiswa yang memprogram skripsi dengan
jadwal yang telah ditetapkan oleh Fakultas.
1.10

Sanksi-Sanksi
Ketentuan sanksi yang berkaitan dengan penyesaian skripsi adalah sebagai berikut.
a. Skripsi yang disusun adalah hasil plagiat dan terdapat pemalsuan data, tempat
penelitian, serta dalam bentuk lainnya, maka mahasiswa yang bersangkutan akan
4

diskors 2 (dua) semester, dan skripsi serta hasil ujian skripsi dinyatakan TIDAK
LULUS.
b. Jika mahasiswa diketahui memalsu tanda tangan Dosen Pembimbing, Kaprodi,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja dan Instansi yang
menjadi objek penelitian pada skripsi, maka mahasiswa yang bersangkutan
dikenakan sanksi berupa pembatalan skripsi dan hasil ujian (bagi yang telah
menempuh ujian skripsi) serta diskors 1 (satu) semester.
c. Apabila melebihi batasan waktu keterlambatan penyetoran laporan hasil penelitian
maka mahasiswa dapat mengikuti ujian skripsi di tahap II dengan sanksi
administrasi sebesar Rp. 150.000, serta ujian tahap III jika memungkinkan dengan
sanksi administrasi RP. 150.000 dengan nilai maksimum yang diperoleh B+.
d. Bagi mahasiswa yang tidak mengikuti ujian tahap II dan tahap III (jika
memungkinkan) maka dapat mengikuti pada semester berikutnya dengan sanksi
administrasi sebesar Rp. 300.000 tidak melebihi batas waktu studi).
e. Pembayaran sanksi administrasi melalui rekening Fakultas Ekonomi dan Bisnis
di BPRS Bhakti Sumekar dengan nomor Rekening 580-006337-00.
f. Mahasiswa yang mengulang ujian skripsi dikenakan denda administrasi sesuai
ketentuan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
g. Penyetoran Revisi Usulan Penelitian Skripsi serta Skripsi yang telah diujikan yang
telah mendapat persetujuan dari dosen penguji maksimal 1 minggu setelah ujian
dilaksanakan.
h. Mahasiswa yang telah dinyatakan LULUS, dan tidak dapat menyelesaikan revisi
sesuai dengan batas waktu yang ditentukan (1 minggu setelah ujian), maka
TIDAK DIYUDISIUM.
i. Mahasiswa yang dinyatakan TIDAK LULUS, maka wajib mengulang dalam jangka
waktu selambat-lambatnya 1 (satu) minggu terhitung dari ujian terakhir. Apabila
tidak mendaftar ulang dalam kurun waktu yang telah ditentukan, maka skripsi
dinyatakan GUGUR.
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BAB II
PROSEDUR PENGAJUAN SKRIPSI
Setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, mahasiswa memulai proses
pengajuan skripsi. Terdapat 8 (delapan) tahap yang telah ditetapkan sebagai prosedur
penyusunan skripsi.
2.1 Pengajuan Pra Proposal Skripsi
Tahap awal ini mahasiswa menentukan permasalahan yang layak dan menarik
perhatian, yang kemudian dilakukan kajian lebih mendalam dengan cara melakukan
survey awal. Hasil survey awal menjadi bahan untuk mahasiswa membuat ilustrasi
permasalahan penelitian dan peta konsep masalah yang menunjukkan keterkaitan
permasalahan dengan tinjauan teoritis yang akan digunakan dalam penelitian (dibuat
dalam bentuk diagram). Peta konsep yang telah disusun tadi akan digunakan
sebagai pertimbangan menentulan judul dan metode penelitian yang tepat.
Sistematika Pra Proposal Skripsi dapat dilihat pada Lampiran2.
Adapun prosedur pengajuan pra proposal skripsi dijelaskan sebagai berikut:
a. Mahasiswa mengajukan rencana penelitian kepada ketua program studi dalam
bentuk pra proposal skripsi.
b. Berdasarkan pra proposal skripsi yang ajukan mahasiswa, Ketua program studii
mengusulkan dosen pembimbing skripsi kepada Dekan sesuai dengan topik,
konsentrasi dan keahlian yang dimiliki.
c. Berdasarkan usulan ketua program studi, Dekan menetapkan dosen pembimbing
skripsi, selanjutnya diajukan untuk diterbitkan Surat Keputusan Dekan.
d. Berdasarkan Surat Keputusan Dekan mahasiswa menemui dosen pembimbing
skripsi masing-masing untuk dilakukan penilaian kelayakan pra proposal skripsi,
dengan kriteria: (1) permasalahan memiliki urgensi dan layak diteliti, (2)
permasalahan penelitian dapat diselesaikan dengan memperhatikan waktu,
akses, dan biaya, (3) memberi manfaat teoritis dan praktis bagi pendidikan
khususnya program studi, dan (4) tersedianya sumber daya atau fasilitas yang
diperlukan untuk menyelesaikan penelitian.
e. Setelah pra proposal skripsi disetujui oleh dosen pembimbing masing-masing
sesuai dengan kriteria di atas, maka mahasiswa melanjutkan ke Proposal Skripsi.
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3.2 Pengajuan Proposal Skripsi
Berbekal pra proposal skripsi yang telah disetujui oleh dosen pembimbing
skripsi, mahasiswa melanjutkan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Mahasiswa kembali menemui Dosen Pembimbing Skripsi untuk membicarakan
rencana skripsi yang akan disusun, menyusun jadwal bimbingan skripsi, dan
melakukan konsultasi. Setiap kali mahasiswa melakukan konsultasi diwajibkan
membawa

dan

mengisi

form

bimbingan

yang

telah

disediakan

untuk

ditandatangani atau diparaf oleh dosen pembimbing skripsi. Form bimbingan
dapat dilihat pada Lampiran 16a.
b. Mahasiswa mengajukan Proposal Skripsi yang telah disetujui oleh pembimbing
skripsi ke fakultas dengan sistematika yang telah ditentukan.
c.

Jika diperlukan instrumen dalam penelitian, maka instrumen dilampirkan di
dalam proposal.

d. Instrumen yang digunakan dalam penelitian dapat menggunakan instrumen yang
sudah tersedia (instrumen baku atau instrumen yang pernah dipakai dalam
penelitian sebelumnya), atau menggunakan instrumen yang dibuat berdasarkan
teori terkait.
e. Jika dimungkinkan, dokumentasi pada saat suvei awal dilampirkan di dalam
proposal skripsi.
f.

Apabila selama proses bimbingan penyusunan proposal skripsi terjadi kesulitan
akademik, mahasiswa diharapkan menghubungi Kaprodi.

3.3 Seminar Proposal Skripsi
Setelah tahap pengajuan proposal skripsi telah dilalui, mahasiswa dapat
melanjutkan pada tahap pengajuan seminar proposal. Pada tahapan ini, prosedur
yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Mahasiswa mengajukan lembar persetujuan proposal skripsi kepada dosen
pembimbing skripsi untuk ditandatangani.
b. Mahasiswa mendaftarkan diri kepada fakultas untuk mengikuti seminar proposal
dengan menyerahkan 2 eksemplar proposal skripsi.
c.

Mahasiswa dan Dosen Pembimbing selanjutnya mendapatkan jadwal seminar
proposal dari fakultas.

d. Pelaksanaan seminar proposal sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang
pembahas, salah satu diantaranya adalah dosen pembimbing.
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3.4 Pelaksanaan Penelitian
Tahap selanjutnya setelah melalui seminar proposal adalah pelaksanaan
penelitian (dengan syarat proposal skripsi telah mengalami perbaikan dan disahkan
oleh Penguji Proposal Skripsi melalui proses konsultasi) dengan prosedur sebagai
berikut:
a. Mahasiswa melakukan bimbingan dengan dosen pembahas saat seminar
proposal yaitu dua orang dosen pembahas, dan selanjutnya mengajukan lembar
pengesahan proposal skripsi kepada dosen pembahas Proposal Skripsi.
b. Mahasiswa mengumpulkan naskah proposal skripsi yang telah disetujui oleh
dosen pembahas ke fakultas.
c.

Mahasiswa dapat memulai penelitian (dengan terlebih dahulu mengajukan surat
permohonan ijin penelitian pada pihak terkait jika diperlukan).

d. Selama pelaksanaan penelitian, mahasiswa wajib melakukan konsultasi dengan
Dosen pembimbing secara terus menerus.
e. Mahasiswa melakukan penelitian hingga selesai, kemudian mengajukan surat
permohonan keterangan telah selesai melakukan penelitian kepada pihak terkait
(jika diperlukan).
3.5 Pengajuan Seminar Hasil
Mahasiswa menyusun laporan hasil setelah penelitian selesai dilakukan.
Prosedur pada tahap ini adalah sebagai berikut:
a. Mahasiswa menyusun laporan penelitian dengan melakukan proses bimbingan
kepada Dosen Pembimbing skripsi.
b. Setelah laporan penelitian disetujui oleh dosen pembimbing Skripsi, mahasiswa
melakukan validasi hasil pengolahan data penelitiannya kepada seorang
validator yang telah ditunjuk oleh Kaprodi (jika diperlukan validator).
c.

Validator menandatangani form validasi hasil pengolahan data penelitian jika
hasil pengolahan data penelitian dalam laporan hasil sesuai dengan yang
sebenarnya.

d. Mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti seminar hasil kepada Fakultas
dengan menyerahkan 2 eksemplar laporan hasil penelitian, lembar pengesahan
revisi ujian proposal skripsi yang ditandatangani dosen pembahas, dan lembar
validasi hasil pengolahan data penelitian yang ditandatangani validator.
e. Mahasiswa dan dosen pembahasa seminar hasil mendapatkan jadwal untuk
seminar hasil.
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f.

Kegiatan dalam seminar hasil meliputi presentasi hasil penelitian mahasiswa,
pemberian masukan dan saran dari dosen pembahas untuk perbaikan laporan
yang nantinya akan dipresentasikan kembali pada saat ujian akhir skripsi.

g. Pelaksanaan seminar hasil sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang pembahas,
yang salah satu diantaranya adalah dosen pembimbing.
3.6 Pengajuan Ujian Skripsi
Setelah mendapatkan saran dan masukan dari dosen pembahas pada saat
Seminar Hasil, mahasiswa melakukan perbaikan pada laporan penelitian skripsinya.
Selanjutnya adalah prosedur pengajuan Ujian Akhir Skripsi:
a. Mahasiswa mengajukan lembar persetujuan skripsi kepada dosen pembimbing
skripsi untuk ditandatangani.
b. Mahasiswa mendaftarkan diri kepada fakultas untuk mengikuti Ujian Skripsi
dengan menyerahkan 3 eksemplar naskah skripsi dan lembar pengesahan revisi
ujian seminar hasil yang ditandatangani dosen pembahas.
c.

Mahasiswa, dosen pembimbing, dan dosen penguji selanjutnya mendapatkan
jadwal ujian skripsi dari fakultas.

d. Pelaksanaan ujian skripsi sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang penguji,
dimana satu orang penguji adalah termasuk Dosen Pembimbing Skripsi. Dewan
penguji selain dosen pembimbing pada ujian akhir skripsi diupayakan sama
dengan penguji pada saat seminar hasil.
3.7 Pembukuan dan Penggandaan Skripsi
Tahap terakhir adalah pembukuan dan penggandaan naskah skripsi. Setelah
dinyatakan lulus dari ujian akhir skripsi, mahasiswa melakukan revisi perbaikan
naskah skripsi berdasarkan masukan dari dosen penguji pada saat ujian skripsi
dengan pertimbangan dan persetujuan dosen pembimbing.
Prosedur pada tahap ini meliputi:
a. Setelah mendapatkan tanda tangan pengesahan dari ketiga penguji ujian skripsi,
mahasiswa menyusun artikel ilmiah untuk publikasi (sistematika penyusunan
artikel ilmiah untuk publikasi pada lampiran 3). Mahasiswa wajib berkonsultasi
pada dosen pembimbing skripsi dalam menyusun artikel ilmiah untuk publikasi.
b. Mahasiswa menyerahkan soft copy naskah skripsi dan artikel ilmiah untuk
publikasi dalam bentuk MS Word kepada dosen pembimbing untuk dilakukan cek
plagiarisme.
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c.

Mahasiswa mengajukan lembar persetujuan naskah skirpsi dan artikel ilmiah
kepada dosen pembimbing skripsi untuk ditandatangani setelah dinyatakan lulus
plagiasi. Syarat kelulusan plagiarisme untuk mahasiswa adalah ≤25%.

d. Mahasiswa menyerahkan naskah skripsi kepada fakultas sebanyak 3 eksemplar
beserta soft copy skripsi dalam format MS Word dan PDF, yaitu untuk diarsip
oleh fakultas, perpustakaan, dan mahasiswa yang bersangkutan. Mahasiswa
dapat menambah jumlah penggandaan naskah skripsi jika pembimbing
membutuhkan arsip. Bersamaan dengan ini mahasiswa juga menyerahkan soft
copy artikel ilmiah dalam format MS Word dan PDF kepada fakultas.
e. Mahasiswa yang telah menyelesaikan semua tahap penyusunan skripsi akan
mendapatkan bukti telah menyelesaikan skripsi dari fakultas.
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BAB III
TATA CARA PENGETIKAN

3.1 Kertas dan Pengetikan
3.1.1

Kertas
a. Kertas yang digunakan adalah jenis HVS warna putih ukuran 80 gram.
b. Ukuran kertas A4.
c. Pengetikannya dilakukan hanya satu halaman, atau dengan perkataan lain
tidak boleh diketik bolak balik.

3.1.2 Bidang Pengetikan
Batas tepi pengetikan (lihat gambar 3.1) :
Atas

: 4 cm

Kiri

: 4 cm

Bawah

: 3 cm

Kanan

: 3 cm

4 Cm

4 Cm

Area
Pengetikan

3 Cm

3 Cm

Gambar 3.1. Bidang Pengetikan

3.1.3 Pengetikan
Adapun aturan yang digunakan dalam pengetikan tugas akhir (skripsi) dalah
sebagai berikut.
a. Skripsi diketik menggunakan Microsoft Office Word jenis huruf model huruf
Times New Roman dengan font 12 untuk seluruh naskah, kecuali huruf
diketik miring (Italic), yaitu:
1) Tetapan atau pengubah yang tidak diketahui dalam matematika,
misalnya : n, x, y, dll.
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2) Memperkenalkan istilah baru.
3) Bahasa Asing.
4) Penulisan judul buku dan terbitan berkala.
b. Jarak antar baris spasi dalam tulisan adalah 1,5 spasi pada usulan
proposal penelitian, 2 spasi pada penulisan Naskah Skripsi dan jarak 1
(satu) spasi digunakan untuk penulisan abstraks, keterangan gambar atau
tabel.
c. Pengetikan dilakukan rata kanan dan kiri dengan tetap memenuhi kaidah
penulisan sesuai Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), dan hanya ada satu
sisi halaman, tidak timbal-balik.
d. Setiap

paragraf

baru

ditulis

masuk

kekanan

sebesar

7

(tujuh)

ketukan/karakter.
e. Setiap bab baru ditulis pada halaman baru.
f. Judul bab diketik pada batas atas bidang pengetikan, disusun simetris
menggunakan huruf Capital Bold, tanpa garis bawah atau pembubuhan
titik di akhir judul. Nomor bab menggunakan lambang angka Romawi.
g. Judul sub-bab diketik dari batas kiri bidang pengetikan dengan
menggunakan hurut Capital Bold. Penomoran dilakukan dengan memberi
nornor bab dengan angka dan nomor sub-bab bersangkutan dipisah
dengan tanda titik. Jarak sub bab dengan judul bab 1 spasi.
h. Judul sub-sub bab diketik dari batas kiri bidang pengetikan dengan
menggunakan huruf kecil, kecuali awal judul yang diketik dengan huruf
kapital.
i. Bila masih diperlukan sub-sub bab, maka formatnya mengikuti ketentuan
berikut.
BAB I
JUDUL
1.1. SUB BAB
1.1.1. Sub-Sub Bab
a. .......................
1) .......................
a) ............................

Gambar 3.2. Contoh Gambar Bab, Sub Bab dan Sub-Sub Bab
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3.2 Penomoran Halaman
Aturan penomeran halaman, mengikuti aturan sebagai berikut.
a. Nomor halaman: kanan atas kertas kecuali halaman pertama dari bab baru
diletakkan di bagian tengah bawah.
b. Untuk bagian awal, pemberian nomor halaman menggunakan angka kecil romawi
(i,ii,iii……dst). Termasuk halaman awal adalah halaman kata pengantar, daftar isi,
pengesahan, pernyataan orisinalitas, riwayat hidup, peruntukan (bila ada), motto
(bila

ada),

daftar

tabel,

daftar

gambar/grafik,

daftar

lampiran,

daftar

singkatan/simbol (bila ada), dan abstraksi.
c. Untuk bagian utama nomor halaman menggunakan angka arab (1,2,3….dst), yaitu
halaman PENDAHULUAN, TINJAUAN PUSTAKA, METODOLOGI PENELITIAN,
PEMBAHASAN (hasil dan pembahasan), KESIMPULAN DAN SARAN, DAFTAR
PUSTAKA dan LAMPIRAN-LAMPIRAN.
3.3 Penomoran Tabel, Gambar dan Persamaan Matematis
a. Penomoran Tabel
1) Nomor tabel terdiri dari 2 angka, angka pertama menunjukkan nomor bab
yang bersesuaian dan angka kedua menunjukkan nomor tabel. Angka kedua
dimulai dari angka 1 untuk setiap bab. Misalnya: Tabel 4.10, terletak di bab IV
nomor urut 10.
2) Penulisan nomor dan judul tabel di tengah atas tabel.
3) Jarak penulisan antara judul tabel dengan kalimat diatasnya 2 spasi, antara
judul dengan tabel 1 spasi, jarak antara tabel dengan sumber 1 spasi dan
kalimat pertama dibawah tabel 2 spasi.
4) Judul tabel apabila lebih dari satu baris jarak kata yang mengikutinya 1 spasi.
5) Penyajian tabel diawali dengan kalimat pendahuluan, misalnya: Data
statistik deskriptif atas variabel-variabel yang digunakan disajikan dalam tabel
1.
6) Tabel tidak boleh dipenggal, tabel yang lebih dari 1 halaman dapat dilipat dan
ditempatkan pada halaman tersebut.
7) Sumber tabel ditulis di bagian bawah tabel rata kiri dengan ukuran font 10.
b. Penomoran Gambar
1) Judul gambar/grafik diketik dibagian bawah tengah.
2) Jarak penulisan antara gambar dengan kalimat diatasnya 2 spasi, Jika judul
gambar lebih dari dua baris, maka jarak antar baris adalah 1 spasi
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3) Penomoran tergantung pada bab yang bersangkutan. Contoh: Gambar 3.1
berarti gambar yang ada di bab III nomor urut 1.
4) Gambar tidak boleh dipenggal, gambar yang lebih dari 1 halaman dapat
dilipat dan ditempatkan pada halaman tersebut.
5) Sumber gambar yang terdiri dari tulisan sumber dan nama sumber
ditempatkan 2 spasi tepat di bawah gambar rata kiri dan bila nama sumber
lebih dari 1 baris, maka baris berikutnya diketik dengan 1 spasi di bawahnya.
6) Sumber gambar ditulis di bagian bawah tabel rata kiri dengan ukuran font 10.
3.4 Penulisan Kutipan
Aturan dalam penulisan kutipan mengikuti ketentuan sebagai berikut.
a. Kutipan langsung harus sama dengan aslinya, baik mengenai susunan katakatanya, ejaannya, maupun tanda bacanya. Kalau huruf asli kutipan yang
bersangkutan bukan huruf Latin, harus diganti dengan huruf Latin.
b. Kutipan yang mempergunakan bahasa asing, harus diterjemahkan ke dalam
bahasa Indonesia. Terjemahan ini ditempatkan di bawah kutipan dengan 2 spasi,
dengan cara penulisan yang sama dengan cara penulisan kutipan.
c. Kutipan yang panjangnya kurang dari lima baris dimasukkan ke dalam teks biasa
berspasi 2 dengan menggunakan tanda petik pada awal dan akhir kalimat
kutipan. Kutipan yang panjangnya lima baris atau lebih, diketik dengan spasi 1
dengan mengosongkan 4 karakter dari kiri dengan jarak 1 spasi.
Contoh:
Kesimpulan dari telaah alat ukur adalah “alat ukur yang dapat menghasilkan data
akurat adalah alat ukur yang memiliki validitas dan reliabilitas yang bagus”
(Bearns, 2000: 437)
Syahril et al. (2000:202) menarik kesimpulan sebagai berikut:
Dalam suatu laporan arus kas, hal penting yang akan menjadi
pertimbangan investor adalah aliran kas bebas. Aliran kas bebas
merupakan kas perusahaan yang dapat didistribusikan kepada kreditur
atau pemegang saham yang tidak digunakan untuk modal kerja atau
investasi pada aset tetap.
d. Apabila dalam kutipan perlu dihilangkan beberapa bagian kalimat, maka pada
bagian itu diberi titik sebanyak tiga buah.
Contoh:
“Harga saham akan meningkat … bila perusahaan membayar kelebihan kas
tersebut kepada pemegang saham (Jensen, 2003:123).
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e. Kalau dari suatu kutipan yang dihilangkan itu langsung sampai pada akhir
kalimat, maka titik tersebut berjumlah 4.
Contoh:
“Harga saham akan meningkat tajam bila perusahaan membayar kelebihan kas
tersebut kepada pemegang saham …. Untuk menguji validitas hipotesis ini,
beberapa riset sebelumnya menggunakan dividen dan pengeluaran modal
sebagai variabel independen” (Jensen, 2003:132)
f. Sumber dapat ditulis di awal atau akhir kutipan atau parafrasa dengan
menyebutkan nama atau tahun penulisan dimaksud.
1) Apabila sumber ditulis sebelum kalimat kutipan atau parafrasa maka
ketentuannya sebagai berikut :
a) Dapat langsung menyebut sumber dengan menulis: nama akhir penulis,
kemudian mencantumkan

tahun

penulisan,

titik

dua,

dan

nomor

halaman di dalam kurung. Contoh :
Park dan Shin (2004:23) menunjukkan bahwa komisaris independen
memiliki kontribusi yang positif terhadap tanggung jawab pengawasan.

b) Membuat

kalimat

pengantar

sesuai

keperluan,

kemudian

menulis

nama akhir penulis, serta mencantumkan tahun penulisan, titik dua,
dan nomor halaman di dalam kurung, setelah itu dilanjutkan dengan
kalimat kutipan atau parafrasa. Contoh :
Berbeda

dengan

pendapat

yang

menyepakati

pengaruh

independen dalam

menekan

upaya

pengelolaan

laba,

Ali

komisaris

Rahman

dan

(2006:18) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak efektif

dalam menjalankan fungsi pengawasan.

c) Apabila sumber ditulis setelah kalimat kutipan atau parafrasa maka
dapat membuat kalimat pengantar sesuai keperluan dilanjutkan dengan
kalimat kutipan atau parafrasa, kemudian diakhiri dengan sumber kutipan
atau parafrasa di dalam kurung (terdiri atas nama akhir penulis, tanda
koma, tahun penulisan, titik dua, dan nomor halaman). Contoh :
Investor institusional sering disebut investor canggih (sophisticated)
dan seharusnya lebih dapat menggunakan informasi periode sekarang
dalam memprediksi lama mendatang dibanding investor non institusional
(Sylvia dan Utama, 2004:9).
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d) Apabila kutipan diambil dari sumber yang penulisnya mengutip dari
sumber yang lain, maka ditulis seperti contoh berikut ini.
Simpson (dalam Aboody dan Kasznik, 200:321) menyatakan bahwa
mayoritas perusahaan publik mengungkap pengaruh pro forma atas
kompensasi berbasis saham di bawah pendekatan nilai wajar.

e) Apabila sumber hanya seorang penulis, maka ditulis seperti contoh berikut
ini.
Program penawaran opsi saham dilakukan dalam beberapa tahapan
dan diindikasi setiap tahap memiliki pengaruh berbeda terhadap
pengelolaan laba (Asyik, 2006:286)

f) Apabila sumber terdiri atas dua penulis, maka ditulis seperti contoh berikut
ini,
Cooper dan Schindler (2003:241) menyatakan bahwa beberapa
eksperimenter berperan untuk mengendalikan lingkungan eksperimen dari
ancaman validitas internal eksperimen.

g) Apabila sumber lebih dari dua penulis baik berasal dari dalam negeri
maupun dari luar negeri, maka ditulis seperti contoh berikut ini.
Penelitian ini menerapkan metode yang dikembangkan Aboody et al (2002)
di pasar modal Indonesia dengan membuat penyesuaian terhadap
koefisien relevansi nilai dari kemungkinan pengaruh pasar yang tidak efisien.

h) Apabila terdapat lebih dari satu pustaka dengan penulis yang sama,
maka ditulis seperti contoh berikut ini.
John dan More (2006,2007) menyatakan bahwa ukuran perusahaan
digunakan sebagai pedoman biaya politik dan biaya akan meningkat seiring
dengan meningkatnya ukuran dan resiko perusahaan

i) Apabila sumber berupa lebih dari satu pustaka yang ditulis oleh seorang
penulis pada tahun yang sama, maka ditulis seperti contoh berikut ini.
Sumiyana (2007a, 2007b) menunjukkan bahwa keberadaan Monday
effect secara riil disebabkan oleh rata-rata return negatif yang efektif dari
penutupan Jum’at sampai penutupan Senin (nontrading weekend effect).
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j) Apabila sumber berupa banyak pustaka dengan penulis yang berbedabeda, maka ditulis seperti contoh berikut ini.
Studi sebelumnya menemukan bahwa abnormal return negatif sebelum
penawaran opsi saham dan positif sesudah penawaran opsi
saham (Yermack,1997; Aboody dan Kasznik, 2000; Chauvin dan Shenoy,
2000).

k) Apabila sumber tidak menyebut nama penulis, melainkan dari suatu
lembaga atau badan tertentu, maka dapat ditulis seperti contoh berikut ini.
a) Badan Pusat Statistik (2006) melaporkan bahwa nilai ekspor Indonesia
pada Desember 2008 mencapai $8,69 miliar.
b) Pernyataan

Standar

Akuntansi

Keuangan

(PSAK)

No.

53

menyatakan bahwa opsi saham yang ditawarkan kepada karyawan
diukur dan diakui sebesar nilai wajar (fair value) (Ikatan Akuntan
Indonesia, 2007)

3.5 Kebahasaan
a. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia, dengan mengacu kepada
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
b. Penggunaan istilah asing dicetak huruf miring.
c. Berdasarkan butir 1 di atas, dalam penulisan skripsi harus diperhatikan
penyusunan bab, sub bab, dan kalimat sebagai berikut :
1) Setiap bab dapat dibagi ke dalam beberapa sub bab dan setiap sub bab terdiri
atas beberapa alinea atau paragraf. Setiap alinea/paragraf mengandung satu
pokok pikiran, yang dapat dijelaskan oleh beberapa kalimat penjelas (minimal
tiga kalimat).
2) Kalimat

yang

digunakan

sesuai

dengan

konteks

penelitiannya,

baik

menggunakan kalimat aktif ataupun kalimat pasif.
3) Apabila awal alinea/paragraf berada di akhir halaman, yaitu kurang dari
tiga baris, maka harus dipindahkan ke halaman berikutnya.
d. Penulisan kata-kata tertentu ditetapkan sebagai berikut :
1) Hendaknya dihindari menggunakan kata ganti seperti saya, aku, kami, kita,
dan sejenisnya. Dalam hubungan ini hendaknya digunakan kata penulis,
terutama di dalam Kata Pengantar.
2) Kata sambung (penghubung), seperti sedangkan, sehingga, karena, dan
yang sejenis tidak boleh dijadikan awal kalimat.
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3) Penulisan kata-kata serapan dari bahasa asing disesuaikan dengan
kaidah

Bahasa Indonesia,

diperbandingkan

dengan

dengan

ketentuan

agar

ejaannya

dapat

ketentuan bentuk asalnya. Contoh penulisan

tersebut adalah konstruksi, klasifikasi, tehnik, analisis, sintesis, hipotesis, dan
variebel.
4) Penulisan kata depan berbeda dengan awalan, karena kata depan ditulis
terpisah dari kata di belakangnya, sedangkan awalan disambung dengan kata
dibelakangnya. Contoh berikut diharapkan dapat memperjelas perbedaan
dimaksud.
Kata depan
Di atas (meja)
Di tempat
Ke Bogor

Awalan
Diatasi (olehnya)
Ditempatkan (di Poso)
Kebolehannya

5) Lazimnya keterangan ditulis pada akhir kalimat, namun kalau ditulis di awal
kalimat, perlu diperhatikan bahwa:
a) Kalau masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, setelah kata keterangan
tersebut perlu diberi tanda koma.
b) Kalau sudah jelas, tidak perlu diberi koma.
c) Keterangan tambahan dapat ditulis setelah subyek (pokok kalimat)
atau predikat (sebutan), ditulis di dalam kurung dengan menggunakan
salah satu alternatif (..,---,...) atau (...).
e. Singkatan, dapat digunakan di dalam penulisan skripsi, dengan ketentuan
sebagai berikut:
1) Singkatan ditulis setelah uraian dan diletakkan di dalam tanda kurung,
misalnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja disingkat
( FEB UNIJA).
2) Singkatan dapat digunakan berulang-ulang dengan ketentuan kalimat
pertama kali harus diurai diikuti dengan singkatan.
3) Penggunaan singkatan hendaknya dihindari kecuali untuk hal-hal yang
sudah lazim seperti km, m2, kg, dan sebagainya
4) Singkatan nama orang diikuti dengan tanda titik.
5) Singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan
ditulis dengan huruf kapital, tanpa diakhiri dengan titik, sedangkan
singkatan umum yang terdiri atas tiga huruf atau lebih diikuti tanda titik
di akhir singkatan.
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6) Singkatan perseroan terbatas (PT) dan perseroan komoditer (CV)
tidak perlu diakhiri dengan titik.
7) Singkatan mata uang, seperti rupiah, dolar, dan sebagainya tidak
boleh diakhiri dengan titik, misalnya Rp100.000.
3.6 Penulisan Daftar Pustaka
Penulisan daftar referensi dapat menggunakan Mendeley, Endnote, Zotero, dan
sejenisnya dengan style American Psychological Association (APA). Data referensi
harus benar dan komplit agar daftar yang ditulis akurat, sesuai dengan buku atau
sumber aslinya. Berikut beberapa contoh penulisan daftar referensi menurut APA:
a. Sumber yang terbit secara periodik
Daftar referensi yang diperoleh mencantumkan periode yang terdapat dalam
jurnal, majalah, koran dan sejenisnya:
Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C., Berry, A., & Harlow, T. (1993). There’s more
to self esteem than whether it is high or low: The importance of stability of
self esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1190-1204.
Keterangan :

- 65

 Volume

- 1190-1204  Halaman
b. Sumber yang terbit non periodik
Daftar referensi yang diperoleh mencantumkan judul dan subjudul yang terdapat
dalam buku, laporan, brosur, buku manual, dan media audiovisual:
O’Neil, J. M., & Egan, J. (1992). Men’s and woman’s gender role journeys:
Metaphor for healing, transition, and transformation. In B. R. Wainrib (Ed.),
Gender issues accros the life cycle (pp. 107-123). New York: Springer.
c. Sumber referensi dari jurnal (2 penulis):
Klimoski, R., & Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process in
organizations. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 45,
10-36.
d. Sumber referensi dari jurnal (lebih dari 5 penulis):
Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J., Coatsworth, D., Lengua, L., et
al. (2000). An experimental evaluation of theory-based mother and motherchild program for children of divorce. Journal of Consulting and Clinical
Psychology, 68, 843-856.
Ket: Jika jumlah penulis lebih dari 6 dalam satu sumber, yang berikutnya gunakan
et al.
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e. Sumber referensi dari jurnal di surat kabar:
Zukerman, M., & Kieffer. S. C. (in press). Race differences in face-ism: does facial
prominence imply dominance? Journal of Personality and Social
Psychology.
f. Sumber referensi dari majalah dan koran:
Kandel, E. R., & Squire, L. R. (2000, November 10). Neuroscience: Breaking
down scienctific barriers to the study of brain and mind. Science, 290,
1113-1120.
g. Sumber referensi dari Artikel Koran yang tidak ada penulisnya:
The new health-care lexicon. (1993, August/September). Copy Editor, 4, 1-2.
h. Sumber Referensi yang memiliki no issue dan no seri:
Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J., Coatsworth, D. (2000). An
experimental evaluation of theory-based mother and mother-child program
for children of divorce. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 58(1,
Serial No. 231).
i.

Sumber Referensi dari Jurnal Tambahan(Supplement):
Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J., Coatsworth, D. (2000). An
experimental evaluation of theory-based mother and mother-child program
for children of divorce. Journal of Consulting and Clinical Psychology,
24(Suppl. 2), 4-14

j.

Sumber referensi dari Buku:
Beck, C. A. J., & Sales, B. D. (2001). Family mediation: Fact, myths, and future
prospects. Washington, DC: American Psychology Association.

k. Sumber referensi dari buku edisi ketiga dan nama penulis dengan tambahan Jr.
(junior):
Mitchell, T. R. & Larson, J. R., Jr. (1987). People in organizations: An introduction
to organizational behavior (3rd ed.). New York: McGraw-Hill.
l.

Sumber dari buku yang telah diedit:
Mitchell, T. R. & Larson, J. R. (Eds.). (1987). People in organizations: An
introduction to organizational behavior. New York: McGraw-Hill.

m. Sumber dari buku tidak disertai nama penulis dan editor:
Merriam-Webster’s collegiate dictionary (10th ed.). (1993). Springfield, MA:
Meriam-Webster.
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n. Sumber dari buku yang direvisi:
Beck, C. A. J., Sales, B. D. (2001). Family mediation: Fact, myths, and future
prospects (Rev. ed.). Washington, DC: American Psychology Association.
o. Sumber dari ensiklopedia atau kamus:
Sadie, S. (Ed.). (1980). The new Grove dictionary of music and musicians (6th ed.,
Vols. 1-20). London: Macmillan.
p. Sumber dari buku terjemahan bahasa inggris:
Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities (F. W. Truscott & F.
L. Emory, Trans.). New York: Dover. (Original work published 1814).
q. Sumber dari Brosur:
Research and Training Centre on Independent Living. (1993). Guidelines of
reporting and writing about people with disabilities (4th ed.) [brochure].
Lawrance, KS: Author.
r. Sumber dari media audiovisual:
Scorsese, M. (Prosedure), & Lonergan, K. (Writer/Director). (2001). You can
count on me [Motion picture]. United States: Paramount Pictures.
s. Sumber dari rekaman suara:
Costa, P. T., Jr. (Speaker). (1988). Personality, continuity, and changes of adult
life (Cassette Recording No. 207-433-88A-B). Washington, DC: American
Psychological Association.
t. Apabila referensi atau sumber kutipan berasal dari dokumen pemerintah
Biro Pusat Statistik, 2009. Angka Ramalan II BPS 2009. Jakarta : BPS.
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BAB IV
SISTEMATIKA PENULISAN
PENELITIAN KUANTITATIF
Sistematika penulisan usulan penelitian dan skripsi kuantitatif bertujuan sebagai
pedoman bagi mahasiswa dalam rangka penyeragaman. Secara rinci sistematika
penulisan usulan penelitian dan skripsi kuantitatif adalah sebagai berikut.
4.1 Kerangka Penulisan Usulan Penelitian Skripsi
Usulan Penelitian skripsi merupakan kerangka dasar pemikiran yang melandasi
dilakukannya suatu penelitian. Usulan penelitian skripsi terdiri atas bagian awal,
bagian isi, dan bagian akhir dengan jumlah maksimal 20 halaman.
4.1.1 Sistematika Usulan Penelitian Skripsi
a. Bagian Awal
1. Halaman Judul Usulan Penelitian Skripsi
2. Halaman Persetujuan Usulan Penelitian Skripsi
3. Halaman Daftar Isi Usulan penelitian Skripsi
b. Bagian Isi
1. Pendahuluan
1) Latar Belakang Masalah
2) Rumusan Masalah
3) Tujuan Penelitian
4) Manfaat Penelitian
5) Ruang Lingkup Penelitian
2. Tinjauan Pustaka dan Perumusan Hipotesis
1) Tinjauan Pustaka
2) Penelitian Terdahulu
3) Kerangka Pikir Penelitian
4) Perumusan Hipotesis (jika ada)
3. Metodologi Penelitian
1) Jenis Penelitian
2) Tempat dan Waktu Penelitian
3) Populasi dan Sampel
4) Jenis dan Sumber Data
5) Teknik Pengumpulan Data
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6) Variabel dan Definisi Operasional Variabel (jika ada)
7) Teknik Analisis Data
4. Bagian Akhir
a. Jadwal Penelitian
b. Daftar Pustaka
c. Lampiran
4.1.2 Penjelasan
a. Bagian Awal Usulan Penelitian skripsi terdiri atas:
1) Halaman Judul Usulan Penelitian Skripsi (lampiran 1a dan 1b)
Halaman judul merupakan bagian pembuka dari usulan penelitian
skripsi yang memuat informasi :
a) Judul Usulan Penelitian skripsi.
b) Tujuan pengajuan usulan penelitian.
c) Program studi.
d) Logo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja.
e) Nama dan NPM mahasiswa penyusun usulan penelitian skripsi.
f) Pengajuan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja.
g) Waktu pengajuan (bulan dan tahun usulan penelitian diajukan).
2) Halaman Persetujuan Usulan Penelitian Skripsi (lampiran 2a dan 2b)
Halaman

persetujuan

laporan

usulan

penelitian

skripsi

berisi

informasi bahwa usulan penelitian skripsi ini telah disetujui oleh dosen
pembimbing skripsi, artinya usulan penelitian yang diajukan telah layak
untuk

diteliti.

Halaman

persetujuan

usulan

penelitian

memuat

informasi:
a) Judul Usulan Penelitian skripsi.
b) Tujuan pengajuan usulan penelitian.
c) Program studi.
d) Nama dan Nomor Pokok Mahasiswa penyusun usulan penelitian
skripsi.
e) Pengajuan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja.
f) Waktu pengajuan (tahun usulan penelitian diajukan).
g) Persetujuan

dosen

pembimbing

berupa

nama

terang

dosen

pembimbing, tanda tangan asli, dan tanggal persetujuan.
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3) Halaman Daftar Isi Usulan Penelitian Skripsi (lampiran 9a)
Daftar isi usulan penelitian skripsi adalah bagian awal dari usulan
penelitian skripsi yang memberi informasi mengenai bagian dan sub.
bagian pembahasan dalam penelitian skripsi.
b. Bagian isi usulan penelitian skripsi terdiri atas :
1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang Masalah
Bagian ini secara umum berisi latar belakang dan alasan
penulis

memilih

topik

penelitian.

Uraian

dimulai

dengan

menjelaskan mengenai hal-hal yang bersifat umum terkait dengan
topik skripsi kemudian diarahkan kepada hal yang lebih khusus,
yaitu ke arah judul skripsi. Kondisi masalah (Objek) yang akan
diteliti perlu dijelaskan sebagai pengantar terhadap masalah yang
akan diteliti. Latar belakang masalah setidak-tidaknya memuat isu
yang timbul dan motivasi untuk melakukan penelitian diantaranya
adalah
a) Isu dan berbagai faktor yang mendorong penulis untuk memilih
topik penelitian, yang bersumber dari berbagai informasi, seperti
hasil penelitian terdahulu, jurnal, literatur, dan lain-lain. Di
dalam

penjelasan

tentang

isu

yang

dijadikan

topik

ini

hendaknya dikemukakan pula alasan, pertimbangan, atau
justifikasi mengapa masalah ini perlu diteliti, baik dari sisi
permasalahan yang timbul maupun dari sisi teori dan praktik.
Dari sisi permasalahan, justifikasi dapat dilakukan dengan
mengemukakan masih adanya kesenjangan antara sesuatu
yang diinginkan dengan fakta yang dijumpai. Dari sisi teori dan
praktik, justifikasi dapat dilakukan dengan melihat kesesuaian
dengan teori atau best practices yang berlaku.
b) Motivasi, yang mendorong dilakukan penelitian, setidaknya
memuat penjelasan tentang pentingnya topik yang diteliti
dengan menjelaskan apa yang diteliti dengan menjelaskan
apa yang dilakukan penulis. Penulis menegaskan, apakah ia
bermaksud
sebelumnya

untuk

menguji

kembali

hipotesis

penelitian

atau mengembangkan penelitian sebelumnya.

Untuk menguji penelitian sebelumnya, penulis dapat mengubah
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data yang digunakan sebagai bahan penelitian, sedangkan
untuk

mengembangkan

penelitian

sebelumnya

penulis

dapat mengubah metode penelitian.
1.2. Rumusan Masalah
Bagian rumusan masalah yang terdiri atas :
a. Identifikasai Masalah
Berdasarkan

latar

belakang

permasalahan

diungkap sebelumnya, maka
masalah

yang

akan

perlu

dibahas.

yang

diidentifikasi

sudah

beberapa

Identifikasi masalah dapat

diperoleh melalui observasi pendahuluan atau dari hasil
penelitian terdahulu

yang

belum

terpecahkan

kejadian di lapangan yang telah dijelaskan
belakang

permasalahannya.

Mengingat

atau

dari

dalam

latar

masalah

adalah

akibat, maka penulis harus berusaha mengidentifikasi dampak
atau akibat sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
b. Perumusan Masalah
Berdasarkan

identifikasi

dan

ruang

dirumuskan masalah yang akan
masalah

umumnya

tertuang

lingkup

dipecahkan,
dalam

penelitian,
perumusan

bentuk pertanyaan

yang nantinya akan dijawab di dalam analisis masalah
dengan menggunakan
Rumusan

masalah

ini

teori

atau

konsep

yang

sebaiknya dituangkan

relevan.

ke

dalam

beberapa pertanyaan yang fokus, sehingga perlu dihindari
mengemukakan ke dalam banyak pertanyaan.
1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan

penelitian

merupakan

target

tertentu

yang

akan

dicapai dalam target penelitian, oleh karena itu tujuan penelitian
harus:
a. Diungkap dalam bentuk pernyataan yang spesifik, tegas, dan
operasional.
b. Tidak mengandung unsur kekaburan dan kesimpangsiuran,
oleh

karena

itu sebaiknya

merupakan

penjabaran

dari

rumusan masalah penelitian yang ditetapkan.
c. Dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian,
oleh karena itu tujuan penelitian dapat dirumuskan secara
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operasional menggunakan kata; untuk menguji/ mengungkap/
mengidentifikasi/

mengetahui/

mendeskripsi/

menguji

dan

sebagainya.
1.4. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian menjelaskan kontribusi atau manfaat yang
diharapkan dari penelitian, dengan mengkategori menjadi 3 (tiga)
jenis yaitu:
a. Kontribusi Teoritis
Kontribusi

teoritis

merupakan

kontribusi

hasil

penelitian

dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.
b. Kontribusi Praktis
Kontribusi praktis merupakan kontribusi hasil penelitian bagi
perusahaan atau praktik pada umumnya, terutama berkaitan
dengan alternatif pemecahan masalah yang mungkin dapat
diambil.
c. Kontribusi Kebijakan (jika ada)
Kontribusi kebijakan merupakan kontribusi hasil penelitian
sebagai bahan pertimbangan bagi kalangan regulator dalam
menetapkan peraturan yang terkait dengan permasalahan yang
diangkat dalam penelitian.
1.5. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup ini menjelaskan batas permasalahan dengan
menunjukkan posisi permasalahan tersebut dalam konteks yang
lebih luas.
2. Tinjauan Pustaka dan Perumusan Hipotesis
2.1. Tinjauan Pustaka
Sub bab ini membahas landasan dan kerangka teori yang
digunakan dalam menyelesaikan pokok masalah yang dibahas di
dalam skripsi, sehingga penulis dapat meyakinkan pembaca atas
materi yang dibahas.
2.2. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu diambil dari hasil penelitian yang relevan,
sehingga

tinjauan

dan

kerangka

teori

yang dikemukakan

sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh berbagai
peneliti.

Beberapa hal yang perlu dicantumkan dalam penelitian
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terdahulu adalah Nama Peneliti, Tahun, Judul, Objek, Metode
Analisis Data, dan Hasil Penelitian serta disajikan dalam bentuk
narasi. Selanjutnya, terkait dengan penelitian terdahulu, peneliti
harus menjelaskan perbedaan yang ada dengan penelitian yang
akan dilakukan.
2.3. Kerangka Pikir Penelitian
a. Kerangka pikir disusun atas dasar tinjauan teoritis, kemudian
melakukan analisis dan pemecahan masalah.
b. Kerangka pemikiran tersebut tertuang dalam bentuk bagan dan
dijelaskan dalam bentuk narasi untuk penyamaan pengertian
dan menghindari salah paham.
(Kerangka

Pikir

Penelitian

disesuaikan

dengan

konteks

penelitian)
2.4. Perumusan Hipotesis
Penelitian kuantitatif menggunakan hipotesis yang pada
dasarnya

merupakan

dugaan,

jawaban

atau

pemecahan

sementara atas masalah yang dikemukakan di dalam skripsi.
Oleh sebab itu, jumlah dan materinya harus konsisten dengan
jumlah masalah di dalam skripsi dimaksud.
(Perumusan Hipotesis disesuaikan dengan konteks penelitian)
3. Metodologi Penelitian
3.1. Jenis Penelitian
Penyusunan penelitian kuantitatif berdasarkan karakteristik
masalah dapat dilakukan melalui beberapa jenis studi meliputi studi
deskriptif,

studi

kasus

dan

lapangan,

studi

korelasi,

studi

kausal komparatif, dan studi eksperimen.
a. Studi Deskriptif (descriptive research) merupakan penelitian
terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari
suatu

populasi.

Tujuan

penelitian deskriptif adalah untuk

menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan current status
materi yang akan diteliti.
b. Studi

Kasus

merupakan

dan

Lapangan

(case

and

field

study)

penelitian dengan karakteristik masalah yang

berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari
objek tertentu yang diteliti, seperti; suatu perusahaan, suatu
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divisi tertentu di perusahaan, suatu kegiatan tertentu di
perusahaan (misalnya pemberian kredit), dan suatu aspek
atau

fungsi

tertentu

pemasaran,

sumber

akuntansi,

dan

dari
daya

perusahaan
manusia,

pengauditan).

(misalnya

keuangan,

Penelitian

aspek

produksi,

studi

kasus

menganalisis secara mendalam kondisi dan situasi tertentu
untuk menentukan alternatif solusi bagi perusahaan.
c. Penelitian Korelasional (correlational research) merupakan
tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan
korelasional antara dua variable atau lebih. Tujuannya adalah
untuk melihat ada atau tidaknya korelasi antara variabel atau
membuat prediksi berdasarkan korelasi variabel.
d. Penelitian Kausal Komparatif (causal-comparative reserch)
merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa
hubungan sebab akibat antara dua variabel

atau

lebih.

Penelitian kausal komparatif merupakan tipe penelitian expost facto, yaitu tipe penelitian terhadap data-data yang
dikumpulkan setelah terjadinya fakta atau peristiwa.
e. Penelitian Eksperimen (experimental research) merupakan
tipe

penelitian dengan karakteristik masalah yang sama

dengan

penelitian

hubungan

kausal

sebab-akibat

komparatif,

antara

dua

yaitu

variabel

mengenai
atau

lebih.

Dalam penelitian eksperimen, peneliti melakukan manipulasi/
pengendalian

(control) terhadap setidaknya satu variabel

independen, sedangkan pada penelitian kausal komparatif
tidak

ada

perlakuan

(treatment)

dari

peneliti

terhadap

variabel independen. Dalam penelitian eksperimen peneliti
melakukan eksperimen dengan membandingkan dua kelompok
subjek yang diteliti, yaitu variabel independen kelompok satu
dilakukan perlakuan (treatment) atau manipulasi tertentu,
sedangkan

variabel

independen

kelompok

lain

tidak

dilakukan perlakuan (treatment) apapun.
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian
Peneliti menjelaskan nama tempat/ objek penelitian dan kapan
penelitian dilakukan.
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3.3. Populasi dan Sampel
a. Populasi
segala

adalah
sesuatu

sekelompok

orang,

yang mempunyai

kejadian,

karakteristik

atau

tertentu.

Contoh: Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI).
b. Sampel adalah bagian dari populasi. Dalam pengambilan
sampel, peneliti wajib menjelaskan teknik pengambilan sampel
tersebut, baik menggunakan simple random sampling, stratified
sampling, cluster sampling, purposive sampling, atau lainnya,
beserta alasan (pertimbangan) mengapa teknik tersebut yang
digunakan.
3.4. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis Data
Jenis data yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan
penelitian skripsi, penulis dapat memilih bentuk data di bawah
ini:
1) Data Subjek (self-report data)
Merupakan jenis data penelitian berupa opini, sikap,
pengalaman,
sekelompok

atau
orang

karakteristik
yang

seseorang

menjadi

atau

subjek penelitian

(responden).
2) Data Fisik (physical data)
Merupakan jenis data penelitian berupa objek atau benda
fisik, antara lain di dalam bentuk bangunan atau bagian
dari bangunan. Data fisik merupakan benda berwujud yang
menjadi bukti keberadaan atau kejadian masa lalu yang
dikumpulkan melalui metoda observasi.
3) Data Dokumenter (documentary data)
Merupakan

jenis

data

penelitian

berupa

arsip

yang

memuat apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi serta
siapa yang terlibat dalam suatu kejadian.
b. Sumber Data
Data yang dihimpun dapat berupa:
1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari
responden yang menjadi sasaran penelitian. Data primer
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dapat

berupa

opini

subjek

(orang)

secara

individual/kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda
(fisik), kejadian / kegiatan, dan hasil pengujian.
2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber
selain responden yang menjadi sasaran penelitian. Data
sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan
historis

yang

telah

tersusun

dalam

arsip

(data

dokumenter) yang terpublikasi dan yang tidak terpublikasi.
3.5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada pada penelitian kuantitatif terdiri
dari:
a. Observasi,

digunakan

untuk

memperoleh

data

dengan

mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal
yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu,
tujuan, dan perasaan.
b. Dokumentasi, digunakan untuk memperoleh data-data yang
sudah jadi dan sudah diolah oleh orang lain. Dokumentasi bisa
dilakukan dengan cara mencatat ulang, memotret, fotocopy, dll.
c. Wawancara, digunakan untuk memperoleh data dengan cara
melakukan percakapan, baik formal maupun informal. Teknik ini
digunakan dalam penelitian kuantitatif sebagai data tambahan
penelitian.
d. Kuisioner, digunakan untuk memperoleh data dengan cara
membagikan daftar pertanyaan/ pernyataan kepada responden.
3.6. Variabel dan Definisi Operasional Variabel (Jika Ada)
a. Variabel adalah segala sesuatu yang dapat diberi berbagai
macam nilai. Construct adalah abstraksi dari fenomenafenomena kehidupan nyata yang diamati. Dengan demikian
variabel merupakan proksi atau representasi dari Construct
yang terukur dengan berbagai macam nilai.
b. Definisi operasional adalah penentuan Construct sehingga
menjadi variabel yang terukur. Dengan demikian, variabel yang
telah diidentifikasi perlu didefinisi agar dapat dianalisis dan
diukur besarannya, antara lain dengan skala nominal, ordinal,
interval, atau rasio. Tujuan pendefinisian tersebut adalah
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untuk

memudahkan

peneliti

dalam

mengumpulkan

data/informasi di lapangan.
c. Berdasarkan

karakteristik

masalah

dan

paradigma

penelitian, skripsi yang didasarkan pada penelitian kuantitatif
disusun dengan melakukan penekanan pada pengujian teoriteori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan
angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistis.
Pendekatan

statistik

tersebut

dapat

dilakukan

dengan

mengajukan hipotesis penelitian. Pendekatan statistis meliputi
penelitian deskriptif dan referensial yang mengaitkan satu
variabel dengan variabel lainnya, mengestimasi suatu populasi
dan fenomena yang akan terjadi di masa datang.
3.7. Teknik Analisis Data
Teknik

pengolahan

data

disesuaikan

dengan

metoda

penelitian data, sifat data yang bersangkutan, termasuk apakah
akan digunakan analisis statistis atau tidak. Selanjutnya, perlu
dijelaskan pertimbangan-pertimbangannya. Setiap hipotesis yang
akan digunakan di dalam analisis masalah perlu diuji, sehingga
apabila terdapat 2 (dua) hipotesis diperlukan 2 (dua) pengujian
hipotesis. Teknik pengujian hipotesis disesuaikan dengan masalah
yang diteliti dan alat analisis yang digunakan.
(Pembahasan

dalam

metodologi

penelitian

tidak

boleh

membahas tentang definisi/pengertian).
4.2 Kerangka Penulisan Skripsi
Skripsi pada hakekatnya merupakan tulisan ilmiah yang didasarkan pada
hasil penelitian mahasiswa dengan dipandu oleh dosen pembimbing. Skripsi dibagi
dalam 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir dengan jumlah
minimal 60 halaman.
4.2.1 Sistematika Penulisan Skripsi
a. Bagian Awal
1. Halaman Sampul Luar Skripsi
2. Halaman Sampul Dalam Skripsi
3. Halam Judul Skripsi
4. Halaman Pengesahan Tim Penguji
5. Halaman Pernyataan
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6. Daftar Riwayat Hidup
7. Kata Pengantar
8. Daftar Isi
9. Daftar Tabel
10. Daftar Gambar
11. Daftar Lampiran
12. Abstrak
13. Abstract
b. Bagian Isi
BAB I

PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
1.2. Rumusan Masalah
1.3. Tujuan Penelitian
1.4. Manfaat Penelitian
1.5. Ruang Lingkup Penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
2.1 Tinjauan Pustaka
2.2 Penelitian Terdahulu
2.3 Kerangka Pikir Penelitian
2.4 Perumusan Hipotesis (jika ada)

BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian
3.3 Populasi dan Sampel
3.4 Jenis dan Sumber Data
3.5 Teknik Pengumpulan Data
3.6 Variabel dan Definisi Operasional Variabel (jika ada)
3.7 Teknik Analisis Data
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Penelitian
4.2. Pembahasan
BAB V PENUTUP
5.1. Simpulan
5.2. Keterbatasan
5.3. Saran
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(Ketentuan Penulisan Bab, Sub Bab dll lihat pada Bab III (3.1.3) Hal. 11
4.2.2 Penjelasan Kerangka Penulisan Skripsi
BAGIAN AWAL
Bagian awal skripsi terdiri atas:
a. Halaman sampul luar (lampiran 1a dan 1b)
1. Sampul skripsi menggunakan kertas buffalow (hard cover)
2. Warna Sampul: warna dasar kuning tulisan hitam.
3. Halaman sampul skripsi memuat:
a) Judul skripsi (ditulis dengan huruf besar dan tersusun rapi)
b) Logo Fakultas Ekonomi dan Bisnis (Lebar 4 cm, Panjang 4 cm)
berwarna
c) Nama mahasiswa yang mengajukan skripsi (ditulis dengan benar
dan lengkap tanpa singkatan dan gelar) diletakkan dibawah kata
oleh, dan dibawahnya dicantumkan NPM dan Program Studi.
d) Penujuan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja
(ditulis dengan huruf kapital).
e) Waktu pengajuan (tahun penyusunan skripsi dan penulisannya
ditengah paling bawah)
f) Tulisan pada sampul luar skripsi menggunakan tipe huruf Times New
Roman Font Size 14.
b. Halaman Judul Skripsi (lampiran 4a dan 4b)
1. Judul skripsi (ditulis dengan huruf kapital dan tersusun rapi)
2. Tujuan pengajuan skripsi berupa kalimat "Skripsi Diajukan untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Manajemen/ Akuntansi" (ditulis dengan huruf kecil, sedangkan huruf
pertama setiap kata ditulis dengan huruf besar kecuali kata penghubung).
3. Program Studi
4. Nama Mahasiswa yang mengajukan usulan penelitian dengan benar
dan lengkap tanpa singkatan tanpa singkatan dan gelar) diletakkan
dibawah kata oleh, dan dibawahnya dicantumkan NPM.
5. Penujuan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja
(Ditulis dengan huruf kapital).
6. Warna pengajuan (tahun penyusunan skripsi) dan penulisannya ditengah
paling bawah.

33

7. Tulisan pada halaman judul menggunakan tipe huruf Times New Roman
Font Size 14.
c. Halaman Pengesahan Tim Penguji (lampiran 5a dan 5b)
1. Judul Skripsi
2. Nama mahasiswa yang mengajukan usulan penelitian (ditulis dengan
huruf besar dan lengkap tanpa singkatan dan gelar) diletakkan
dibawah kata oleh, dan dibawahnya dicantumkan NPM).
3. Saat mempertahankan ujian didepan tim penguji.
4. Susunan Tim Penguji terdiri atas ketua dan anggota
5. Pengesahan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Wiraraja dan dosen pembimbing.
d. Halaman Pernyataan (lampiran 6a dan 6b)
Memuat pernyataan bahwa skripsi yang dibuat bukan hasil plagiat, dan
atas pendapat orang lain diakui secara tertulis dalam naskah sebagai acuan
dan disebutkan dalam daftar pustaka.
e. Daftar Riwayat Hidup (lampiran 7)
Memuat daftar riwayat hidup penyusun skripsi yang meliputi jati diri
penulis dilengkapi dengan data orang tua, riwayat pendidikan, riwayat
pekerjaan dan pengalaman berorganisasi.
f. Kata Pengantar (Lampiran 8a dan 8b)
Halaman ini berisi kata pengantar yang diungkapkan oleh penulis serta
ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam
penyusunan tugas akhir. Untuk ucapan terimakasih sebaiknya dicantumkan
juga bantuan apa yang telah diberikan dalam penyusunan tugas akhir.
Bahasa dalam kata pengantar tidak diperkenankan memakai bahasa yang
tidak baku.
Ketentuan Penulisan :
1. Seluruh penulisan pada kata pengantar menggunakan huruf times new
roman 12 point, judul dicetak tebal dan berjarak 2x2 spasi antara judul
dengan isi kata pengantar.
2. Ucapan terima kasih didahului dengan orang tua, rektor, dan seterusnya.
g. Daftar isi (lampiran 10a dan 10b)
Memuat seluruh butir materi didalam skripsi disertai halamannnya,
sehingga orang yang membaca mampu memperkirakan isi pokok skripsi
tersebut.
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h. Daftar Tabel (lampiran 11)
Memuat judul semua tabel yang ada didalam skripsi disertai dengan nomor
halamannya.
i. Daftar Gambar (jika ada) (lampiran 12)
Memuat semua gambar yang dimuat dalam skripsi beserta nomor
halamannya.
j. Daftar Lampiran (lampiran 13)
Memuat semua lampiran yang dimuat di dalam skripsi beserta nomor
halamannya
k. Abstrak (Lampiran 14a)
Memuat informasi secara ringkas mengenai alasan penulis melakukan
penelitian, aspek-aspek masalah yang diteliti, metode penelitian yang
digunakan, dan simpulan hasil penelitian dalam bahasa Indonesia. Di
samping itu kemukakan pula beberapa kata kunci (sekitar 3-5 kata kunci)
yang

menunjukkan

kata

inti

dalam

penelitian

yang

dilakukan

menggunakan bahasa Indonesia. Jumlah kata 150 – 200 kata.
l. Abstract (lampiran 14b)
Memuat informasi secara ringkas mengenai alasan penulis melakukan
penelitian, aspek-aspek masalah yang diteliti, metode penelitian yang
digunakan, dan simpulan hasil penelitian dalam bahasa Inggris. Di samping
itu kemukakan pula beberapa kata kunci (sekitar 3-5 kata kunci) yang
menunjukkan kata inti dalam penelitian dengan menggunakan bahasa
Inggris. Jumlah kata 150 – 200 kata.
BAGIAN ISI
a. Bagian isi penelitian untuk skripsi terdiri atas :
1) Pendahuluan (lihat 4.1.2 hal. 24)
2) Tinjauan Pustaka dan Perumusan Hipotesis (lihat 4.1.2 hal. 26)
3) Metodologi Penelitian (lihat 4.1.2 hal. 27 )
4) Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.1 Hasil Penelitian
4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian
Menggambarkan secara umum kondisi

riil berkenaan dengan

segala aktifitas perusahaan, organisasi, masyarakat di wilayah
yang diteliti.
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4.1.2. Statistik Deskriptif
4.1.3. Uji Asumsi Klasik (jika ada)
4.1.4. Uji Hipotesis
4.2 Pembahasan
Pembahasan hasil penelitian merupakan bagian terpenting
dari skripsi dan harus sesuai dengan teori yang diacu. Bagian ini
merupakan cerminan ketajaman analisis penulis dan sekaligus
mencerminkan penguasaan penulis terhadap materi skripsi yang
juga menjadi obyek utama dalam ujian skripsi itu sendiri. Peneliti
harus berusaha untuk dapat meyakinkan hasil penelitian yang
diungkap kepada para pembaca. Peneliti perlu mengemukakan
alternatif pemecahan masalah di dalam pembahasan. Berdasarkan
alternatif pemecahan masalah tersebut, peneliti menyampaikan
pendapat dan saran yang ditujukan kepada obyek penelitian.
Secara sistematis pembahasan dalam penelitian kuantitatif
terdiri atas Hasil Penelitian, Justifikasi Peneliti atas Hasil Penelitian
tersebut, Justifitasi Menurut Teori, dan Justifikasi Menurut Penelitian
Terdahulu.
5) Penutup
5.1 Simpulan
Simpulan

merupakan

rangkuman

dari

hasil

penelitian

dan

pembahasan.
5.2 Keterbatasan
Keterbatasan penelitian berisi kendala yang dihadapi peneliti dalam
melaksanakan penelitian.
5.3 Saran
Saran yang dikemukakan juga tidak dapat dilepaskan dari simpulan
dan alternatif pemecahan

masalah

yang

dikemukakan

bab

sebelumnya. Selain menyampaikan saran, dimungkinkan implikasi
atas hasil penelitian yang dilakukan, yang dapat digunakan untuk
kepentingan penelitian lebih lanjut.
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BAGIAN AKHIR
Bagian akhir skripsi terdiri dari beberapa bagian, antara lain adalah sebagai
berikut.
1. Daftar Pustaka (lampiran 15)
Daftar pustaka memuat literatur atau referensi yang digunakan sebagai
acuan dalam penelitian dan penyususan skripsi. Daftar pustaka dibuat
menggunakan aplikasi sitasi: Mendeley, EndNote, Zotero, dll.
2. Lampiran Data Pendukung (jika ada)
Lampiran

ini

memuat

data pendukung berupa perhitungan, tabulasi

data, instrumen penelitian (kuisioner), dan lain-lain.
3. Lampiran-lampiran Lain
Pada bagian akhir harus disertakan:
a. Surat Keterangan Selesai Riset dari kantor/instansi/badan tempat
riset yang dinyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah
selesai melakukan riset.
b. Kartu Bimbingan Skripsi (lampiran 16b)
c. Berita Acara Ujian Skripsi (disediakan Fakultas)
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BAB V
SISTEMATIKA PENULISAN
PENELITIAN KUALITATIF
Sistematika penulisan usulan penelitian dan skripsi kualitatif bertujuan sebagai
pedoman bagi mahasiswa dalam rangka penyeragaman. Secara rinci sistematika
penulisan usulan penelitian dan skripsi kualitatif adalah sebagai berikut.
5.1 Kerangka Penulisan Usulan Penelitian Skripsi
Usulan Penelitian skripsi merupakan kerangka dasar pemikiran yang melandasi
dilakukannya suatu penelitian. Usulan penelitian skripsi terdiri atas bagian awal,
bagian isi, dan bagian akhir dengan jumlah maksimal 20 halaman.
5.1.1 Sistematika Usulan Penelitian Skripsi
a. Bagian Awal
1) Halaman Judul Usulan Penelitian Skripsi
2) Halaman Persetujuan Usulan Penelitian Skripsi
3) Halaman Daftar Isi Usulan penelitian Skripsi
b. Bagian Isi
1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Masalah
1.2 Rumusan Masalah
1.3 Tujuan Penelitian
1.4 Manfaat Penelitian
1.5 Fokus Penelitian
2. Tinjauan Pustaka
2.2 Tinjauan Pustaka
2.3 Penelitian Terdahulu
2.4 Rancangan Isi
3. Metodologi Penelitian
3.1 Jenis Penelitian
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian
3.3 Jenis dan Sumber Data
3.4 Informan (opsional jika menggunakan penelitian kepustakaan)
3.5 Teknik Pengumpulan Data
3.6 Teknik Analisis Data
3.7 Uji Keabsahan Data
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4. Bagian Akhir
a. Jadwal Penelitian
b. Daftar Pustaka
c. Lampiran
5.1.2 Penjelasan
a. Bagian Awal Usulan Penelitian skripsi terdiri atas:
1) Halaman Judul Usulan Penelitian Skripsi (lampiran 1a dan 1b)
Halaman

judul

merupakan

bagian

pembuka

dari

usulan

penelitian skripsi yang memuat informasi :
a) Judul Usulan Penelitian skripsi.
b) Tujuan pengajuan usulan penelitian.
c) Program studi.
d) Logo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja.
e) Nama dan NPM mahasiswa penyusun usulan penelitian skripsi.
f) Pengajuan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja.
g) Waktu pengajuan (bulan dan tahun usulan penelitian diajukan).
2) Halaman Persetujuan Usulan Penelitian Skripsi (lampiran 2a dan 2b)
Halaman persetujuan laporan usulan penelitian skripsi berisi
informasi bahwa usulan penelitian skripsi ini telah disetujui oleh dosen
pembimbing skripsi, artinya usulan penelitian yang diajukan telah layak
untuk

diteliti.

Halaman

persetujuan

usulan

penelitian

memuat

informasi:
a) Judul Usulan Penelitian skripsi.
b) Tujuan pengajuan usulan penelitian.
c) Program studi.
d) Nama dan Nomor Pokok Mahasiswa penyusun usulan penelitian
skripsi.
e) Pengajuan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja.
f) Waktu pengajuan (tahun usulan penelitian diajukan).
g) Persetujuan

dosen

pembimbing

berupa

nama

terang

dosen

pembimbing, tanda tangan asli, dan tanggal persetujuan.
3) Halaman Daftar Isi Usulan Penelitian Skripsi (lampiran 9a)
Daftar isi usulan penelitian skripsi adalah bagian awal dari
usulan penelitian skripsi yang memberi informasi mengenai bagian dan
sub. bagian pembahasan dalam penelitian skripsi.
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b. Bagian isi usulan penelitian skripsi terdiri atas :
1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Masalah
Bagian ini secara umum berisi latar belakang dan alasan
penulis memilih topik penelitian. Uraian dimulai dengan menjelaskan
mengenai hal-hal yang bersifat umum terkait dengan topik skripsi
kemudian diarahkan kepada hal yang lebih khusus, yaitu ke arah judul
skripsi. Kondisi masalah (objek) yang akan diteliti perlu dijelaskan
sebagai pengantar terhadap masalah yang akan diteliti. Latar belakang
masalah setidak-tidaknya memuat isu yang timbul dan motivasi untuk
melakukan penelitian diantaranya adalah
a) Isu dan berbagai faktor yang mendorong penulis untuk memilih
topik penelitian, yang bersumber dari berbagai informasi, seperti
hasil penelitian terdahulu, jurnal, literatur, dan lain-lain. Di dalam
penjelasan

tentang

dikemukakan

pula

isu

yang

alasan,

dijadikan topik
pertimbangan,

ini hendaknya
atau

justifikasi

mengapa masalah ini perlu diteliti, baik dari sisi permasalahan yang
timbul maupun dari sisi teori dan praktik. Dari sisi permasalahan,
justifikasi dapat dilakukan dengan mengemukakan masih adanya
kesenjangan antara sesuatu yang diinginkan dengan fakta yang
dijumpai. Dari sisi teori dan praktik, justifikasi dapat dilakukan
dengan melihat kesesuaian dengan teori atau best practices yang
berlaku.
b) Motivasi,

yang

mendorong

dilakukan

penelitian,

setidaknya

memuat penjelasan tentang pentingnya topik yang diteliti dengan
menjelaskan apa yang diteliti dengan menjelaskan apa yang
dilakukan penulis. Penulis menegaskan, apakah ia bermaksud
untuk menguji kembali hipotesis penelitian sebelumnya atau
mengembangkan penelitian sebelumnya. Untuk menguji penelitian
sebelumnya, penulis dapat mengubah data yang digunakan sebagai
bahan penelitian, sedangkan untuk

mengembangkan

penelitian

sebelumnya penulis dapat mengubah metode penelitian.
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1.2 Rumusan Masalah
Bagian rumusan masalah yang terdiri atas :
1.2.1 Identifikasai Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah
diungkap sebelumnya, maka
masalah

yang

akan

perlu

dibahas.

diidentifikasi

beberapa

Identifikasi masalah dapat

diperoleh melalui observasi pendahuluan atau dari hasil
penelitian terdahulu

yang

belum

terpecahkan

kejadian di lapangan yang telah dijelaskan
belakang

permasalahannya.

Mengingat

atau

dari

dalam

latar

masalah

adalah

akibat, maka penulis harus berusaha mengidentifikasi dampak
atau akibat sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
1.2.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan

identifikasi

dan

ruang

dirumuskan masalah yang akan
masalah

umumnya

tertuang

lingkup

dipecahkan,
dalam

penelitian,
perumusan

bentuk pertanyaan

yang nantinya akan dijawab di dalam analisis masalah
dengan menggunakan
Rumusan

masalah

ini

teori

atau

konsep

yang

sebaiknya dituangkan

relevan.

ke

dalam

beberapa pertanyaan yang fokus, sehingga perlu dihindari
mengemukakan ke dalam banyak pertanyaan.
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian
dicapai

dalam

merupakan

target

tertentu

yang

akan

target penelitian, oleh karena itu tujuan penelitian

harus:
a) Diungkap dalam bentuk pernyataan yang spesifik, tegas, dan
operasional.
b) Tidak mengandung unsur kekaburan dan kesimpangsiuran, oleh
karena itu sebaiknya merupakan penjabaran dari rumusan masalah
penelitian yang ditetapkan.
c) Dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian, oleh
karena itu tujuan penelitian dapat dirumuskan secara operasional
menggunakan kata; untuk menguji/ mengungkap/ mengidentifikasi/
mengetahui/ mendeskripsi/menguji dan sebagainya.
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1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat

penelitian

menjelaskan

kontribusi

atau

manfaat

yang diharapkan dari penelitian, dengan mengkategori menjadi 3
(tiga) jenis yaitu:
a. Manfaat Teoritis
Manfaat

teoritis

merupakan

kontribusi

hasil

penelitian

dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.
b. Manfaat Praktis
Manfaat

praktis

merupakan

kontribusi

hasil

penelitian

bagi

perusahaan atau praktik pada umumnya, terutama berkaitan
dengan alternatif pemecahan masalah yang mungkin dapat diambil.
c. Manfaat Kebijakan (jika ada)
Manfaat

kebijakan

merupakan

kontribusi

hasil

penelitian

sebagai bahan pertimbangan bagi kalangan regulator dalam
menetapkan peraturan yang terkait dengan permasalahan yang
diangkat dalam penelitian.
1.5 Fokus Penelitian
Dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala itu bersifat holistik
(menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga peneliti kualitatif
tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel
penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi
aspek tempat (place), pelaku (actor) dan aktivitas (activity) yang
berinteraksi secara sinergis sehingga fokus Penelitian penting untuk
menjelaskan batas-batas permasalahan dengan menunjukkan posisi
permasalahan tersebut dalam konteks yang lebih spesifik.
2. Tinjauan Pustaka
2.1 Tinjauan Pustaka
Landasan dan kerangka teori yang berkaitan dengan pokok
malah yang dibahas di dalam skripsi, penulis meyakinkan pembaca
atas materi yang dibahas.
2.2 Penelitian Terdahulu
Berupa hasil

penelitian

yang relevan,

sehingga tinjauan

dan kerangka teori yang dikemukakan sejalan dengan penelitian
yang pernah dilakukan oleh berbagai pihak.

Adapun yang perlu

dicantumkan dalam penelitian terdahulu adalah Nama Peneliti,
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Tahun, Judul, Objek, Metode Analisis Data, dan Hasil Penelitian
serta disajikan dalam bentuk narasi. Selanjutnya, terkait dengan
penelitian terdahulu, peneliti harus menjelaskan perbedaan yang ada
dengan penelitian yang akan dilakukan.
2.3 Rancangan isi
Berupa penjelasan secara singkat atau kesimpulan dari masalah
yang akan diteliti sehingga menjadi suatu penelitian. Rancangan isi
biasanya memuat:
Latar Belakang
Judul Penelitian
Rumusan Masalah
Tujuan Penelitian
Teknik Analisis Data & Uji Keabsahan Data
Harapan
Gambar 5.1. Rancangan Isi
3. Metodologi Penelitian
3.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan studi
kasus (case study) dengan berbagai pendekatan, baik menggunakan
interpretif, kritis, dan lain-lain.
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian
Menjelaskan nama tempat (objek) penelitian yang dijadikan sebagai
situs penelitian, dilengkapi dengan alamat lengkap. Pada poin ini,
peneliti juga harus memberikan informasi berapa lama penelitian akan
dilaksanakan, sedangkan secara rinci waktu penelitian dijabarkan
pada jadwal penelitian yang dilampirkan pada bagian akhir.
3.3 Jenis dan Sumber Data
a. Jenis Data
Jenis data yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan
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penelitian skripsi, penulis dapat memilih bentuk data di bawah
ini:
1) Data Subjek (self-report data)
Merupakan jenis data penelitian berupa opini, sikap,
pengalaman,

atau

sekelompok

orang

karakteristik
yang

seseorang

menjadi

atau

subjek penelitian

(responden).
2) Data Fisik (physical data)
Merupakan jenis data penelitian berupa objek atau benda
fisik, antara lain di dalam bentuk bangunan atau bagian
dari bangunan. Data fisik merupakan benda berwujud yang
menjadi bukti keberadaan atau kejadian masa lalu yang
dikumpulkan melalui metoda observasi.
3) Data Dokumenter (documentary data)
Merupakan

jenis

data

penelitian

berupa

arsip

yang

memuat apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi serta
siapa yang terlibat dalam suatu kejadian.
b. Sumber Data
Data yang dihimpun dapat berupa:
1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari
responden yang menjadi sasaran penelitian. Data primer
dapat

berupa

opini

subjek

(orang)

secara

individual/kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda
(fisik), kejadian / kegiatan, dan hasil pengujian.
2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber
selain responden yang menjadi sasaran penelitian. Data
sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan
historis

yang

telah

tersusun

dalam

arsip

(data

dokumenter) yang terpublikasi dan yang tidak terpublikasi
(selain yang bersumber dari objek penelitian).
3.4 Informan
Informan penelitian (sampel sumber data) merupakan orang
yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan
lokasi penelitian (Moleong, 2010:132). Terdapat dua jenis informan
yang digunakan dalam proses penelitian, yaitu informan kunci dan
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informan pendukung. Proses penentuan informan dalam bersifat
purposive dan snoball (Sugiono, 2014:390-395).
3.5 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada pada penelitian kuantitatif terdiri
dari:
a. Observasi,

digunakan

untuk

memperoleh

data

dengan

mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal
yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu,
tujuan, dan perasaan.
b. Dokumentasi, digunakan untuk memperoleh data-data yang
sudah jadi dan sudah diolah oleh orang lain. Dokumentasi bisa
dilakukan dengan cara mencatat ulang, memotret, fotocopy, dll.
c. Wawancara, digunakan untuk memperoleh data dengan cara
melakukan percakapan, baik formal maupun informal. Teknik ini
digunakan dalam penelitian kuantitatif sebagai data tambahan
penelitian.
d. Kuisioner, digunakan untuk memperoleh data dengan cara
membagikan daftar pertanyaan/ pernyataan kepada responden.
3.6 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian untuk
menyelesaikan permasalahan. Teknik analisis data yang familiar
digunakan dalam penelitian kualitatif terdiri dari reduksi data,
penyajian data, kesimpulan dan verifikasi.
(Pembahasan

dalam

metodologi

penelitian

tidak

boleh

membahas tentang definisi/pengertian).
5.2 Kerangka Penulisan Skripsi
Skripsi pada hakekatnya merupakan tulisan ilmiah yang didasarkan pada hasil
penelitian mahasiswa dengan dipandu oleh dosen pembimbing. Skripsi dibagi
dalam 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir dengan jumlah
minimal 60 halaman.
5.2.1 Sistematika Penulisan Skripsi
a. Bagian Awal
1) Halaman Sampul Luar Skripsi
2) Halaman Sampul Dalam Skripsi
3) Halam Judul Skripsi
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4) Halaman Pengesahan Tim Penguji
5) Halaman Pernyataan
6) Daftar Riwayat Hidup
7) Kata Pengantar
8) Daftar Isi
9) Daftar Tabel
10) Daftar Gambar
11) Daftar Lampiran
12) Abstrak
13) Abstract
b. Bagian Isi
BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
1.2 Rumusan Masalah
1.3 Tujuan Penelitian
1.4 Manfaat Penelitian
1.5 Fokus Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Pustaka
2.2 Penelitian Terdahulu
2.3 Rancangan isi
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian
3.3 Jenis dan Sumber Data
3.4 Informan (opsional jika berupa penelitian kepustakaan)
3.5 Teknik Pengumpulan Data
3.6 Teknik Analisis Data
3.7 Uji Keabsahan Data
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.3. Hasil Penelitian
4.4. Pembahasan
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BAB V PENUTUP
5.4. Simpulan
5.5. Keterbatasan
5.6. Saran
(Penulisan Bab, Sub Bab, dll lihat di BAB III 3.1.3 hal. 11)

5.2.2 Penjelasan Kerangka Penulisan Skripsi
BAGIAN AWAL
Bagian awal skripsi terdiri atas:
a. Halaman sampul luar (lampiran 1a dan 1b)
1. Sampul skripsi menggunakan kertas buffalow (hard cover)
2. Warna Sampul: warna dasar kuning tulisan hitam.
3. Halaman sampul skripsi memuat:
a) Judul skripsi (ditulis dengan huruf besar dan tersusun rapi)
b) Logo Fakultas Ekonomi dan Bisnis (Lebar 4 cm, Panjang 4 cm)
berwarna
c) Nama mahasiswa yang mengajukan skripsi (ditulis dengan benar
dan lengkap tanpa singkatan dan gelar) diletakkan dibawah kata oleh,
dan dibawahnya dicantumkan NPM dan Program Studi.
d) Penujuan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja
(ditulis dengan huruf kapital).
e) Waktu pengajuan (tahun penyusunan skripsi dan penulisannya
ditengah paling bawah)
f) Tulisan pada sampul luar skripsi menggunakan tipe huruf Times New
Roman Font Size 14.
b. Halaman Judul Skripsi (lampiran 4a dan 4b)
1. Judul skripsi (ditulis dengan huruf besar dan tersusun rapi)
Tujuan pengajuan skripsi berupa kalimat "Skripsi Diajukan untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Manajemen/ Akuntansi" (ditulis dengan huruf kecil, sedangkan huruf
pertama setiap kata ditulis dengan huruf besar kecuali kata penghubung).
2. Program Studi
3. Nama Mahasiswa yang mengajukan usulan penelitian dengan benar
dan lengkap tanpa singkatan tanpa singkatan dan gelar) diletakkan
dibawah kata oleh, dan dibawahnya dicantumkan NPM.
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Penujuan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja
(Ditulis dengan huruf kapital).
4. Warna pengajuan (tahun penyusunan skripsi) dan penulisannya ditengah
paling bawah.
5. Tulisan pada halaman judul menggunakan tipe huruf Times New Roman
Font Size 14.
c. Halaman Pengesahan Tim Penguji (lampiran 5a dan 5b)
1. Judul Skripsi
2. Nama mahasiswa yang mengajukan usulan penelitian (ditulis dengan
huruf besar dan lengkap tanpa singkatan dan gelar) diletakkan di bawah
kata oleh, dan dibawahnya dicantumkan NPM).
3. Saat mempertahankan ujian di depan tim penguji.
4. Susunan Tim Penguji terdiri atas ketua dan anggota
5. Pengesahan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Wiraraja dan dosen pembimbing.
d. Halaman Pernyataan (lampiran 6a dan 6b)
Memuat pernyataan bahwa skripsi yang dibuat bukan hasil plagiat, dan
atas pendapat orang lain diakui secara tertulis dalam naskah sebagai acuan
dan disebutkan dalam daftar pustaka.
e. Daftar Riwayat Hidup (lampiran 7)
Memuat daftar riwayat hidup penyusun skripsi yang meliputi jati diri
penulis dilengkapi dengan data orang tua, riwayat pendidikan, riwayat
pekerjaan dan pengalaman berorganisasi.
f. Kata Pengantar (lampiran 8a dan 8b)
Halaman ini berisi kata pengantar yang diungkapkan oleh penulis serta
ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam
penyusunan tugas akhir. Untuk ucapan terima kasih sebaiknya dicantumkan
juga bantuan apa yang telah diberikan dalam penyusunan tugas akhir.
Bahasa dalam kata pengantar tidak diperkenankan memakai bahasa yang
tidak baku.
Ketentuan Penulisan :
1) Seluruh penulisan pada kata pengantar menggunakan huruf times new
roman 12 point, judul dicetak tebal dan berjarak 2x2 spasi antara judul
dengan isi kata pengantar.
2) Ucapan terima kasih didahului dengan orang tua, rektor, dan seterusnya.
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g. Daftar isi (lampiran 10a dan 10b)
Memuat seluruh butir materi didalam skripsi disertai halamannnya,
sehingga orang yang membaca mampu memperkirakan isi pokok skripsi
tersebut.
h. Daftar Tabel (lampiran 11)
Memuat judul semua tabel yang ada didalam skripsi disertai dengan nomor
halamannya.
i. Daftar Gambar (jika ada) (lampiran 12)
Memuat semua gambar yang dimuat dalam skripsi beserta nomor
halamannya.
j. Daftar Lampiran (lampiran 13)
Memuat semua lampiran yang dimuat di dalam skripsi beserta nomor
halamannya
k. Abstrak (Lampiran 14a)
Memuat informasi secara ringkas mengenai alasan penulis melakukan
penelitian, aspek-aspek masalah yang diteliti, metode penelitian yang
digunakan, dan simpulan hasil penelitian dalam bahasa Indonesia. Di
samping itu kemukakan pula beberapa kata kunci (sekitar 3-5 kata kunci)
yang

menunjukkan

kata

inti

dalam

penelitian

yang

dilakukan

menggunakan bahasa Indonesia. Jumlah kata dalam abstrak berkisar 150 –
200 kata.
l. Abstract (lampiran 14b)
Memuat informasi secara ringkas mengenai alasan penulis melakukan
penelitian, aspek-aspek masalah yang diteliti, metode penelitian yang
digunakan, dan simpulan hasil penelitian dalam bahasa Inggris. Di samping
itu kemukakan pula beberapa kata kunci (sekitar 3-5 kata kunci) yang
menunjukkan kata inti dalam penelitian dengan menggunakan bahasa
Inggris. Jumlah kata dalam abstrak berkisar 150 – 200 kata.

BAGIAN ISI
b. Bagian isi penelitian untuk skripsi terdiri atas :
1) Pendahuluan (sudah dijelaskan)
2) Tinjauan Pustaka (sudah dijelaskan)
3) Metodologi Penelitian (sudah dijelaskan)
4) Hasil Penelitian dan Pembahasan
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4.1 Hasil Penelitian
4.1.5. Gambaran Umum Objek Penelitian
Menggambarkan secara umum kondisi

riil berkenaan dengan

segala aktifitas perusahaan, organisasi, masyarakat di wilayah
yang diteliti.
4.1.6. Hasil Penelitian
Hasil penelitian medeskripsikan hasil penelitian yang dilakukan
oleh mahasiswa berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan
dokumentasi.
4.2 Pembahasan
Pembahasan hasil penelitian merupakan bagian terpenting
dari skripsi dan harus sesuai dengan teori yang diacu. Bagian ini
merupakan cerminan ketajaman analisis penulis dan sekaligus
mencerminkan penguasaan penulis terhadap materi skripsi yang
juga menjadi obyek utama dalam ujian skripsi itu sendiri. Peneliti
berusaha untuk dapat meyakinkan hasil penelitian yang diungkap
kepada para pembaca.
Di dalam analisis, peneliti perlu mengemukakan alternatif
pemecahan masalah di dalam pembahasan. Berdasarkan alternatif
pemecahan masalah tersebut, peneliti menyampaikan pendapat dan
saran yang ditujukan kepada obyek penelitian.
5) Penutup
5.1 Simpulan
Simpulan

merupakan

rangkuman

dari

hasil

penelitian

dan

pembahasan.
5.2 Keterbatasan
Keterbatasan penelitian berisi kendala yang dihadapi peneliti dalam
melaksanakan penelitian.
5.3 Saran
Saran yang dikemukakan juga tidak dapat dilepaskan dari simpulan
dan

alternatif

pemecahan

masalah

yang

dikemukakan

bab

sebelumnya. Selain menyampaikan saran, dimungkinkan implikasi
atas hasil penelitian yang dilakukan, yang dapat digunakan untuk
kepentingan penelitian lebih lanjut.
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BAGIAN AKHIR
Bagian akhir skripsi terdiri dari beberapa bagian, antara lain adalah sebagai
berikut.
1. Daftar Pustaka (lampiran 15)
Daftar pustaka memuat literatur atau referensi yang digunakan sebagai
acuan dalam penelitian dan penyususan skripsi. Daftar pustaka dibuat
menggunakan aplikasi sitasi: Mendeley, EndNote, Zotero, dll.
2. Lampiran Data Pendukung (jika ada)
Lampiran ini memuat data pendukung berupa kuisioner penelitian, hasil
wawancara, dokumentasi, dan observasi yang mendukung hasil penelitian.
3. Lampiran-lampiran Lain
Pada bagian akhir harus disertakan:
a. Surat Keterangan Selesai Riset dari kantor/instansi/badan tempat riset
yang dinyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah selesai
melakukan riset.
b. Kartu Bimbingan Skripsi (lampiran 16b)
c. Berita Acara Ujian Skripsi (disediakan Fakultas)
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BAB VI
KETENTUAN UJIAN

6.1 Pelaksanaan Ujian
Ujian

diselenggarakan

setelah

mahasiswa

menyelesaikan revisi ujian

seminar hasil penelitian yang dusah disetujui oleh dosen pembahas. Selanjutnya
mahasiswa menyampaikan draft hasil penelitian yang telah disetujui Dosen
Pembimbing. Mahasiswa diwajibkan untuk mendaftar ujian skripsi paling lambat 2
minggu terhitung sejak tanggal persetujuan skripsi oleh Dosen Pembimbing.
Ujian diselenggarakan paling cepat 1 (satu) minggu setelah pendaftaran permohonan
ujian diterima oleh Ketua Program Studi, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Mahasiswa menyerahkan naskah skripsi sebanyak 3 eksemplar yang telah
disetujui dosen pembimbing (tanpa dijilid).
2. Setelah skripsi diserahkan kepada Program Studi maka selanjutnya akan
ditentukan jadwal ujian skripsinya.
3. Mahasiswa telah melengkapi persyaratan administratif

dan keuangan yang

ditentukan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja.
4. Penilaian ujian didasarkan pada penilaian atas penguasaan mahasiswa terhadap.
a. Materi skripsi, utamanya tentang teori pendukung, metoda penelitian, hasil
penelitian, serta sikap dan kemampuan berkomunikasi.
b. Penguasaan atas materi keahlian sesuai dengan Program Studi dan
konsentrasi yang diikuti oleh mahasiswa yang bersangkutan.
5. Pada Waktu pelaksanaan ujian skripsi, apabila terjadi penyempurnaan skripsi
(yang disarankan dosen penguji) maka mahasiswa diwajibkan menyempurnakan
melalui dosen pembimbing, kecuali tim penguji menentukan lain.
6. Tata tertib ujian ditetapkan sebagai berikut:
a. Mahasiswa wajib hadir diruang tunggu 30 menit sebelum ujian dilaksanakan.
b. Mahasiswa berpakaian rapi, dengan ketentuan:
1) Untuk pria: mengenakan celana hitam non-jeans, kemeja putih lengan
panjang dan jas almameter serta berdasi.
2) Untuk Wanita: mengenakan rok/celana berwarna hitam non-jeans, blus
lengan panjang putih, dan jas almameter.
c. Ujian

dimulai

dengan

pembukaan

oleh

ketua

tim

penguji

dan

mengkonfirmasi kepada mahasiswa tentang kondisi kesehatan saat itu serta
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meminta berdo’a terlebih dahulu sesuai dengan agamanya masing-masing
sebelum ujian dilaksanakan.
d. Selanjutnya

mahasiswa

diminta

menjelaskan

hasil

penelitian

(ringkasan skripsi) menggunakan power point maksimum 15 menit.
e. Setelah pemaparan selesai, kemudian diikuti dengan tanya jawab maksimum
45 menit.
f. Setelah ujian selesai, penguji mengadakan rapat tertutup untuk memutuskan
nilai Ujian Skripsi.
g. Nilai akhir skripsi berdasarkan akumulasi dari Hasil Bimbingan, Seminar
Proposal Skripsi dan Ujian Skripsi.
6.2 Tim Penguji
Tim Penguji sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang meliputi satu (1)
orang Ketua dan dua (2) orang Anggota, dan dosen pembimbing merupakan bagian
dari tim penguji. Adapun pernyaratan dosen penguji adalah sebagai berikut.
1. Minimal harus mempunyai jabatan fungsional atau pendidikan S-3 (doktor), atau
pakar yang ditetapkan Senat Universitas;
2. Tidak sedang melaksanakan tugas belajar baik didalam dan luar negeri;
3. Tidak sedang dijatuhi hukum disiplin;
4. Secara tertulis bersedia menjadi Dosen Pembimbing.
Pada saat pelaksanaan ujian, tim penguji diwajibkan menggunakan pakaian dengan
ketentuan:
a. Pria : Berpakaian rapi berdasi dan memakai Jas Almamater (warna kuning)
b. Wanita: Berpakaian rapi dan memakai Jas Almamater (warna kuning)
6.3 Evaluasi Skripsi
Evaluasi skripsi meliputi:
1. Nilai dari dosen pembimbing (selama proses pembimbingan) 25%.
2. Nilai dari tim pembahas pada waktu seminar proposal skripsi 15%.
3. Nilai dari tim pembahas pada waktu seminar hasil penelitian 20%.
4. Nilai dari tim penguji pada waktu ujian skripsi 40%.
Nilai akhir dinyatakan dalam berita acara penilaian skripsi yang ditanda tangani
Pimpinan Fakultas berdasarkan hasil penjumlahan dari nilai Dosen Pembimbing, Nilai
seminar proposal, seminar hasil penelitian, dan nilai skripsi dengan pedoman sebagai
berikut.
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Nilai Angka
≥ 80
70 - < 80
65 - < 70
60 - < 65
55 - < 60
Kurang dari 55

Nilai Huruf
A
B+
B
C+
C
TIDAK LULUS

6.4 Hasil Ujian
1. Mahasiswa yang dinyatakan LULUS ujian dengan revisi.
Mahasiswa harus menyelesaikan dan menyerahkan revisi ke Ketua Program
Studi dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu. Apabila perbaikannya sudah
selesai, maka nilai ujian skripsi dapat diambil di Program Studi dan naskah
skripsi tersebut harus dicetak sebagai naskah akhir sesuai dengan ketentuan
tentang pedoman penulisan skripsi.
2. Mahasiswa yang dinyatakan Tidak Lulus Ujian.
a. Mahasiswa yang bersangkutan wajib mengulang dalam jangka waktu yang
ditentukan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja selambatlambatnya 1 (satu) minggu terhitung dari ujian terakhir dan menyerahkan
persetujuan revisi (bila ada).
b. Apabila mahasiswa tidak mendaftar ulang atau mengikuti ujian skripsi dalam
kurun waktu 1 (satu) minggu maka skripsi dinyatakan gugur. Ketentuan
kesempatan tersebut dibatasi sampai 3 (tiga) kali, artinya setelah mengulang 3
(tiga) kali dan ternyata tetap gagal, skripsi dibatalkan dan mahasiswa yang
bersangkutan harus mengajukan usulan skripsi baru.
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Lampiran 1a Contoh Halaman Judul Usulan Penelitian Prodi Manajemen

PENGARUH PROMOSI PENJUALAN TERHADAP REPURCHASE
MELALUI TRIAL DENGAN MODERASI FEAR OF LOSING FACE
PADA MATAHARI DEPERTEMENT STORE MALANG

Usulan Penelitian untuk Skripsi
Program Studi : Manajemen

Oleh
ANNIZA HIDAYANA RAHMAWATI
NPM : 715.2.1.10004

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIRARAJA
2019
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Lampiran 1b Contoh Halaman Judul Usulan Penelitian Prodi Akuntansi

AKUNTANSI KELUARGA:
MERAJUT KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

Usulan Penelitian untuk Skripsi
Program Studi : Akuntansi

Oleh
IHSAN MOHAMMAD
NPM : 715.2.2.2003

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIRARAJA
2019
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Lampiran 2a Contoh Halaman Persetujuan Usulan Penelitian Prodi Manajemen

PENGARUH PROMOSI PENJUALAN TERHADAP REPURCHASE
MELALUI TRIAL DENGAN MODERASI FEAR OF LOSING FACE
PADA MATAHARI DEPERTEMENT STORE MALANG

Usulan Penelitian untuk Skripsi
Program Studi : Manajemen

Diajukan Oleh :
ANNIZA HIDAYANA RAHMAWATI
NPM : 715.2.1.10004

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIRARAJA
2019

Telah Disetujui
Dosen Pembimbing
Pada Tanggal ………………………..

Tanda tangan dan nama terang dosen pembimbing

58

Lampiran 2b Contoh Halaman Persetujuan Usulan Penelitian Prodi Akuntansi

AKUNTANSI KELUARGA:
MERAJUT KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

Usulan Penelitian untuk Skripsi
Program Studi : Akuntansi

Diajukan Oleh :
IHSAN MUHAMMAD
NPM : 712.2.2.20002

FAKULTAS EKONJOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIRARAJA
2019

Telah Disetujui
Dosen Pembimbing
Pada Tanggal ………………………..

Tanda tangan dan nama terang dosen pembimbing

59

Lampiran 3a Contoh: Halaman Sampul Skripsi Prodi Manajemen

PENGARUH PROMOSI PENJUALAN TERHADAP REPURCHASE
MELALUI TRIAL DENGAN MODERASI FEAR OF LOSING FACE PADA
MATAHARI DEPERTEMENT STORE MALANG

SKRIPSI

Oleh :
ANNIZA HIDAYANA RAHMAWATI
NPM : 715.2.1.10004

Program Studi Manajemen
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIRARAJA
2019

60

Lampiran 3b Contoh Halaman Sampul Skripsi Prodi Akuntansi

AKUNTANSI KELUARGA:
MERAJUT KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

SKRIPSI

Oleh :
IHSAN MUHAMMAD
NPM : 715.2.2.20003

Program Studi Akuntansi
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIRARAJA
2019

61

Lampiran 4a Contoh Halaman Judul Skripsi Prodi Manajemen

PENGARUH PROMOSI PENJUALAN TERHADAP REPURCHASE
MELALUI TRIAL DENGAN MODERASI FEAR OF LOSING FACE
PADA MATAHARI DEPERTEMENT STORE MALANG

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen
Program Studi : Manajemen

Oleh :
ANNIZA HIDAYANA RAHMAWATI
NPM : 715.2.1.10004

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIRARAJA
2019

62

Lampiran 4b Contoh Halaman Judul Skripsi Prodi Akuntansi

AKUNTANSI KELUARGA:
MERAJUT KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi : Akuntansi

Oleh :
IHSAN MUHAMMAD
NPM : 715.2.2.20003

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIRARAJA
2019

63

Lampiran 5a Contoh Halaman Pengesahan Tim Penguji Prodi Manajemen

PENGARUH PROMOSI PENJUALAN TERHADAP REPURCHASE
MELALUI TRIAL DENGAN MODERASI FEAR OF LOSING FACE
PADA MATAHARI DEPERTEMENT STORE MALANG

Disusun oleh :
ANNIZA HIDAYANA RAHMAWATI
NPM : 715.2.1.10004

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal ___________________
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Ketua
Anggota

Susunan Tim Penguji
: ______________________________
: 1. ____________________________
2. ____________________________

Sumenep , _________________________
Dekan

Ketua Tim Penguji

Ahmad Ghufrony, SE., MM

______________________________

Keterangan:
1. Diisi ketika selesai ujian skripsi dengan mencantumkan dosen penguji skripsi
2. Dosen penguji skripsi diketik rapi dan meminta tanda tangan kepada Ketua Tim Penguji dan Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis setelah skripsi direvisi sesuai revisi pada waktu ujian untuk selanjutnya
disetor ke Fakultas.
3. Keterangan ini harap dihapus sewaktu akan digunakan oleh mahasiswa

64

Lampiran 5b Contoh Halaman Pengesahan Tim Penguji Prodi Akuntansi

AKUNTANSI KELUARGA:
MERAJUT KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

Disusun oleh :
IHSAN MUHAMMAD
NPM : 715.2.2.20003

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal ___________________
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji
: ______________________________
: 1. ____________________________
2. ____________________________

Ketua
Anggota

Sumenep , _________________________
Dekan

Ketua Tim Penguji

Ahmad Ghufrony, SE., MM

______________________________

Keterangan:
1. Diisi ketika selesai ujian skripsi dengan mencantumkan dosen penguji skripsi
2. Dosen penguji skripsi diketik rapi dan meminta tanda tangan kepada Ketua Tim Penguji dan Dekan
Fakultas Ekonomi setelah skripsi direvisi sesuai revisi pada waktu ujian untuk selanjutnya disetor ke
Fakultas
3. Keterangan ini harap dihapus sewaktu akan digunakan oleh mahasiswa

65

Lampiran 6a Contoh: Halaman Pernyataan Mahasiswa Prodi Manajemen

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :
Nama
N.P.M

: ANNIZA HIDAYANA RAHMAWATI
: 715.1.1.10004

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul :
PENGARUH PROMOSI PENJUALAN TERHADAP REPURCHASE MELALUI TRIAL DENGAN
MODERASI FEAR OF LOSING FACE PADA MATAHARI DEPERTEMENT STORE MALANG.
diajukan untuk diuji pada tanggal ________________, adalah hasil karya saya.
Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat
keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru
dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat pemikiran
dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya salin, tiru, atau yang saya ambil
dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.
Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya
menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian
saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya
sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Wiraraja batal saya terima.

Sumenep, _________________
Yang membuat pernyataan,

Materai
6000
ANNIZA HIDAYANA RAHMAWATI

66

Lampiran 6b Contoh Halaman Pernyataan Mahasiswa Prodi Akuntansi

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :
Nama
N.P.M

: IHSAN MUHAMMAD
: 715.2.2.20003

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

AKUNTANSI KELUARGA: MERAJUT KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
diajukan untuk diuji pada tanggal

, adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak
terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin,
atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau
pendapat pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya salin, tiru,
atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya .
Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya
menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian
saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya
sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Wiraraja batal saya terima .

Sumenep, _________________
Yang membuat pernyataan,

Materai
6000
IHSAN MUHAMMAD

67

Lampiran 7 Contoh Daftar Riwayat Hidup
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
A. MAHASISWA
Nama
:
N.P.M
:
Program Studi
:
Tempat / Tanggal Lahir :
Agama
:
Jumlah Saudara Anak ke :
Alamat Rumah
:
Status
:
B. ORANG TUA
Nama
:
Alamat Rumah
:
Alamat Kantor / Telepon :
Pekerjaan / Jabatan

:

C. RIWAYAT PENDIDIKAN
1. Tamat SD di ……..…………………………...tahun ………………………….
2. Tamat SLTP di ……………………………….tahun ………………………….
3. Tamat SLTA di ….......……………………….tahun ……………………….…
4. Pendidikan Tinggi (PT)
Nama PT

Tempat

Semester

Tahun

Keterangan

D. RIWAYAT PEKERJAAN
Tahun

Bekerja di

Pangkat / Golongan

Jabatan

Dibuat dengan sebenarnya
Oleh
foto
3x3

68

Lampiran 8a Contoh Kata Pengantar Prodi Manajemen
KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan
rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam
rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program
Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja. Saya menyadari
bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai
pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:
1. Ayahanda Sidin dan Ibunda Sidinah atas segala doa, dorongan dan kasih sayangnya
demi keberhasilan penulis. Dan kepada adik kandungku Amin Hasan yang selalu
memberi semangat kepada penulis;
2. Bapak Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH selaku Rektor Universitas Wiraraja;
3. Bapak Ahmad Ghufrony, SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
4. Bapak / Ibu xxxxxx , selaku dosen pembimbing;
5. Ibu Very Andrianingsih, SE., MM, selaku Ketua Program Studi Manajemen;
6. Pihak xxxxxxxx yang telah memberikan kesempatan dalam melakukan penelitian;
7. Kepada teman-teman Mahasiswa Manajemen yang selalu memberikan semangat dan
bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin

Sumenep, Agustus 2019

Penulis

69

Lampiran 8b Contoh Kata Pengantar Prodi Akuntansi
KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan
rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam
rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program
Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja. Saya menyadari
bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai
pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:
1. Ayahanda Sidin dan Ibunda Sidinah atas segala doa, dorongan dan kasih sayangnya
demi keberhasilan penulis. Dan kepada adik kandungku Amin Hasan yang selalu
memberi semangat kepada penulis;
2. Bapak Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH selaku Rektor Universitas Wiraraja;
3. Bapak Ahmad Ghufrony, SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
4. Bapak / Ibu xxxxxx , selaku dosen pembimbing;
5. Bapak Moh. Faisol, SE., MSA., Ak., CA., ACPA

selaku Ketua Program Studi

Akuntansi;
6. Pihak xxxxxxxx yang telah memberikan kesempatan dalam melakukan penelitian;
7. Kepada teman-teman Mahasiswa Akuntansi yang selalu memberikan semangat dan
bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin

Sumenep, Agustus 2019

Penulis

70

Lampiran 9a Contoh Halaman Daftar Isi Usulan Penelitian Kuantitatif

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .................................................................................................
HALAMAN PERSETUJUAN ...................................................................................
DAFTAR ISI ...........................................................................................................

i
ii
iii

1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah ..............................................................................

1

1.2 Rumusan Masalah .......................................................................................

2

1.3 Tujuan Penelitian .........................................................................................

3

1.4 Manfaat Penelitian .......................................................................................

4

1.5 Ruang Lingkup Penelitian ............................................................................

5

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
2.1 Tinjauan Pustaka .........................................................................................

6

2.2 Penelitian Terdahulu ....................................................................................

7

2.3 Kerangka Pikir Penelitian .............................................................................

8

2.4 Perumusan Hipotesis (jika ada) ...................................................................

9

3. METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian ...........................................................................................

10

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian .......................................................................

11

3.3 Populasi dan Sampel ...................................................................................

12

3.4 Jenis dan Sumber Data ...............................................................................

13

3.5 Variabel dan Definisi Variabel Penelitian (jika ada) ......................................

14

3.6 Teknik Pengumpulan Data ...........................................................................

15

3.7 Teknik Analisis Data ....................................................................................

16

JADWAL PENELITIAN ...........................................................................................
DAFTAR PUSTAKA ...............................................................................................
LAMPIRAN .............................................................................................................

17
18
19

71

Lampiran 9b Contoh Halaman Daftar Isi Usulan Penelitian Kualitatif

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .................................................................................................
HALAMAN PERSETUJUAN ...................................................................................
DAFTAR ISI ...........................................................................................................

i
ii
iii

1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah ..............................................................................

1

1.2 Rumusan Masalah .......................................................................................

2

1.3 Tujuan Penelitian .........................................................................................

3

1.4 Manfaat Penelitian .......................................................................................

4

1.5 Fokus Penelitian ..........................................................................................

5

2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Pustaka .........................................................................................

6

2.2 Penelitian Terdahulu ....................................................................................

7

2.3 Rancangan Isi ..............................................................................................

8

3. METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian ...........................................................................................

9

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .......................................................................

10

3.3 Jenis dan Sumber Data ................................................................................

11

3.4 Informan ......................................................................................................

12

3.5 Teknik Pengumpulan Data ...........................................................................

13

3.6 Teknik Analisis Data ....................................................................................

14

3.7 Uji Keabsahan Data .....................................................................................

15

JADWAL PENELITIAN ...........................................................................................
DAFTAR PUSTAKA ...............................................................................................
LAMPIRAN .............................................................................................................

16
17
18

72

Lampiran 10 a Contoh Daftar Isi Skripsi Penelitian Kuantitatif
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL LUAR SKRIPSI ..........................................................................
HALAMAN SAMPUL DALAM SKRIPSI ......................................................................
HALAMAN JUDUL SKRIPSI ........................................................................................
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI ..................................................................
HALAMAN PERNYATAAN ..........................................................................................
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .........................................................................................
KATA PENGANTAR ....................................................................................................
DAFTAR ISI ................................................................................................................
DAFTAR TABEL ..........................................................................................................
DAFTAR GAMBAR ......................................................................................................
DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................................
ABSTRAK ...................................................................................................................
ABSTRACT .................................................................................................................

i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x
xi
xii

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................. 1
1.1 Latar Belakang Masalah .............................................................................. 1
1.2 Rumusan Masalah ....................................................................................... 2
1.3 Tujuan Penelitian ......................................................................................... 3
1.4 Manfaat Penelitian ....................................................................................... 4
1.5 Ruang Lingkup Penelitian ............................................................................ 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS ................................ 10
2.1 Tinjauan Pustaka ......................................................................................... 10
2.2 Penelitian Terdahulu .................................................................................... 11
2.3 Kerangka Pikir Penelitian ............................................................................. 12
2.4 Perumusan Hipotesis Penelitian (jika ada) ................................................... 13
BAB III METODOLOGI PENELITIAN ......................................................................... 14
3.1 Jenis Penelitian ........................................................................................... 15
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian ...................................................................... 16
3.3 Populasi dan Sampel ................................................................................... 17
3.4 Jenis dan Sumber Data ............................................................................... 18
3.5 Teknik Pengumpulan Data ........................................................................... 19
3.6 Variabel dan Definisi Operasional Variabel (jika ada) .................................. 20
3.7 Teknik Analisis Data .................................................................................... 21
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................................... 22
4.1 Hasil Penelitian ............................................................................................ 23
4.2 Pembahasan ............................................................................................... 24

73

BAB V PENUTUP ....................................................................................................... 25
5.1 Simpulan ..................................................................................................... 26
5.2 Keterbatasan ............................................................................................... 27
5.3 Saran ........................................................................................................... 28
JADWAL PENELITIAN ............................................................................................... 29
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................... 30
LAMPIRAN ................................................................................................................. 31

74

Lampiran 10 b Contoh Daftar Isi Skripsi Penelitian Kualitatif
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL LUAR SKRIPSI ........................................................................
HALAMAN SAMPUL DALAM SKRIPSI ....................................................................
HALAMAN JUDUL SKRIPSI ......................................................................................
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI ................................................................
HALAMAN PERNYATAAN ........................................................................................
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .......................................................................................
KATA PENGANTAR ..................................................................................................
DAFTAR ISI ..............................................................................................................
DAFTAR TABEL ........................................................................................................
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................................
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................................
ABSTRAK ..................................................................................................................
ABSTRACT ...............................................................................................................

i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x
xi
xii

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................. 1
1.1 Latar Belakang Masalah .............................................................................. 1
1.2 Rumusan Masalah ....................................................................................... 2
1.3 Tujuan Penelitian ......................................................................................... 3
1.4 Manfaat Penelitian ....................................................................................... 4
1.5 Fokus Penelitian .......................................................................................... 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .................................................................................... 10
2.1 Tinjauan Pustaka ......................................................................................... 10
2.2 Penelitian Terdahulu .................................................................................... 11
2.3 Rancangan Isi .............................................................................................. 12
BAB III METODOLOGI PENELITIAN ......................................................................... 13
3.1 Jenis Penelitian ........................................................................................... 14
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian ...................................................................... 15
3.3 Jenis dan Sumber Data ............................................................................... 16
3.4 Informan ...................................................................................................... 17
3.5 Teknik Pengumpulan Data ........................................................................... 18
3.6 Teknik Analisis Data .................................................................................... 19
3.7 Uji Keabsahan Data ...................................................................................... 20
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................................... 22
4.1 Hasil Penelitian ............................................................................................ 23
4.2 Pembahasan ............................................................................................... 24

75

BAB V PENUTUP ....................................................................................................... 25
5.1 Simpulan ..................................................................................................... 26
5.2 Keterbatasan ............................................................................................... 27
5.3 Saran ........................................................................................................... 28
JADWAL PENELITIAN ............................................................................................... 29
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................... 30
LAMPIRAN ................................................................................................................. 31

76

Lampiran 11 Contoh Daftar Tabel
DAFTAR TABEL

Tabel
Halaman
1.1 Elemen Laporan Keuangan untuk Menghitung Rasio Keuangan ........................... 1
2.1 Rumus Rasio Keuangan ........................................................................................ 2
3.1 Proses Penentuan Sampel .................................................................................... 3
4.1 Statistik Deskriptif untuk Variabel yang Digunakan ................................................ 4
*Dan lain-lain sesuai kebutuhan

77

Lampiran 12 Contoh Daftar Gambar

DAFTAR GAMBAR

Gambar
Halaman
2.1 Kerangka Pikir Penelitian ....................................................................................... 1
4.1 Proses Pembuatan Batik ....................................................................................... 2
4.2 Alat yang Digunakan dalam Pembuatan Batik ....................................................... 3
4.3 Proses Akhir Pembuatan Batik .............................................................................. 4
*Dan lain-lain sesuai kebutuhan

78

Lampiran 13 Contoh Daftar Lampiran
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran
Halaman
1. Kuisioner Penelitian ................................................................................................. 1
2. Daftar Sampel Penelitian ......................................................................................... 2
3. Tabulasi Hasil Data Penelitian ................................................................................. 3
4. Acara Bimbingan Skripsi dll ..................................................................................... 4
*Dan lain-lain sesuai kebutuhan

79

Lampiran 14a Contoh Intisari

ABSTRAK
Geby Amadea Priska. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Income Smoothing
pada Perusahaan Go Public IDX30. Skripsi: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Wiraraja. Pembimbing: Mohammad Herli, SE., M.Ak.
Income smoothing merupakan salah satu bentuk dari manajemen laba, dengan
mengurangi fluktuasi laba melalui penggunaan metode akuntansi atau waktu sebuah
transaksi diakui. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Return on Asset (ROA),
rasio leverage, ukuran perusahaan, dan Net Profit Margin (NPM) terhadap praktik income
smoothing selama tahun 2011 sampai dengan 2014. Indeks Eckel digunakan untuk
mengklasifikasikan perusahaan yang termasuk dalam income smoother dan non-income
smoother.
Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan go public yang tergabung dalam
Indeks IDX30 dengan menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh 17
perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Teknik pengujian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah regresi logistik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama Return on Asset
(ROA), rasio leverage, ukuran perusahaan, dan Net Profit Margin (NPM) berpengaruh
terhadap income smoothing. Secara parsial, variabel Return on Asset (ROA) dan ukuran
perusahaan berpengaruh negatif terhadap income smoothing, rasio leverage berpengaruh
positif terhadap income smoothing. Dan Net Profit Margin (NPM) tidak berpengaruh
terhadap praktik income smoothing.
Kata Kunci

:

Income smoothing, return on asset, rasio leverage, net profit margin.
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ABSTRACT
Geby Amadea Priska. 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Income Smoothing
pada Perusahaan Go Public IDX30. Skripsi: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Wiraraja. Pembimbing: Mohammad Herli, SE., M.Ak.
Income smoothing is one type of earnings management, with reduces earnings
fluctuation through accounting methods or the timing of transactions recognition. This
study examines the affect of Return on Asset (ROA), leverage ratio, size of the company,
and Net Profit Margin (NPM) toward income smoothing practice during year 2011 until
2014. Eckel Index used to classify companies as income smoother or non-income
smoother company.
This study conducted to go public companies in IDX30 Index by purposive sampling
method and obtained 17 sample companies. Examination technique that used in this study
is logistic regression examination.
The result indicates that Return on Asset (ROA), leverage ratio, size of the
company, and Net Profit Margin (NPM) simultaneously have affect to income smoothing.
Partially, Return on Asset (ROA) and size of the company have negative affect to income
smoothing, leverage ratio has a positive affect to income smoothing. And Net Profit Margin
(NPM) did not have affect to income smoothing.
Keywords

:

income smoothing, return on asset, leverage ratio, net profit margin
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JUDUL SKRIPSI

Disusun Oleh:
Nama Mahasiswa
NPM
Dosen Pembimbing:
………………………………

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIRARAJA
TAHUN 2019

KETENTUAN:
1. Soft File di buat dalam bentuk word dan pdf dalam 1 file.
2. Halaman yang ada tanda tangan, stempel dan lainnya yang merupakan lampiran
ataupun data pendukung di scan dan di masukkan dalam soft file Pdf / Word sesuai
dengan urutan halaman sesuai daftar isi skripsi.
3. CD / DVD berwarna kuning.
4. CD / DVD yang disetor ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebanyak 2 buah pada waktu
penyetoran skripsi yang sudah ditandatangani Dekan dan Ketua Penguji.
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Lampiran 18 Petunjuk penulisan artikel
PETUNJUK PENULISAN ARTIKEL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS WIRARAJA
Artikel pada pedoman ini merupakan ringkasan tugas akhir (Skripsi) yang diubah
bentuknya ke dalam format artikel. Penulisan artikel pada fakultas ekonomi dengan
ketentuan sebagai beikut:
1. Ketentuan Umum Penulisan Artikel
a. Naskah ringkas diketik menggunakan tipe Times New Roman 12 poin sengan spasi
1,5 (Line Spacing = 1,5 lines).
b. Menggunakan format satu kolom dan margin (Top 4 cm, Left 4 cm, Bottom 3 cm,
Right 3 cm).
c. Panjang naskah 15-20 halaman, termasuk gambar, grafik atau tabel (jika ada yang
menyertainya.
d. Gambar,tabel atau grafik diletakkan pada awal / akhir tiap halaman.
2. Struktur Dokumen Penulisan Artikel
a. Judul Artikel
Judul ditulis dengan menggunakan huruf Times New Roman 14 Point (pt), cetak
tebal dengan 1 spasi dan ditempatkan disimetris tengah.
b. Nama Penulis
- Nama penulis ditulis di bawah judul, jarak antar judul diberi 1 spasi kosong
dengan ukuran huruf 14 pt.
- Nama penulis terdiri dari nama mahasiswa (Sebagai penulis pertama) dan
pembimbing (sebagai penulis kedua) ditulis tanpa menggunakan gelar dengan
huruf 12 pt.
- Nama Program Studi dan Fakultas (nama lembaga) ditulis di bawah nama
penulis, jarak antara penulis dan lembaga diberi 1 spasi kosong dengan ukuran
huruf 12 pt.
- Email penulis pertama ditulis di bawah nama lembaga. Email ditulis dengan
ukuran huruf 10 pt dan dicetak miring (Italics). Jarak antara nama lembaga dan
email harus diberi satu spasi kosong dengan ukuran huruf 12 pt.
c. Abstrak
- Abstrak merupakan ikhtisar suatu tugas akhir yang memuat latar belakang atau
permasalahan, tujuan, metode penelitian, hasil dan simpnula.
- Abstrak ditulis dalam dua bahasa (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris)
- Diantara teks abstrak bahasa Indonesia dan bahasa inggris tertulis judul artikel
dalam bahasa inggris.
- Kata “Abstrak” dicetak tebal dengan ukuran huruf 12 pt dan diletakkan simetris
jarak antara email dan kata abstrak, diberi dua spasi kosong dengan ukuran
huru 12 pt.
- Teks abstrak bahasa Indonesia ditulis setelah kata abstrak dengan jarak 1 spasi
kosong dengan ukuran huruf 12 pt.
- Abstrak bahasa Inggris diletakkan setelah abstrak bahasa indonesia. Kata
“Abstract” sebagai peranda abstrak bahasa inggris dicetak tebal dengan ukuran
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d.

e.

f.

g.

h.

huruf 12 pt dan diletakkan simetris dengan jarak 1 spasi kosong dengan ukuran
huruf 12 pt.
- Teks abstrak bahasa Inggris ditulis setelah kata ”Abstract” dengan jarak 2 spasi
kosong dengan ukuran huruf 12 pt.
- Teks abstrak ditulis dalam satu paragraf yang terdiri dari 150 -200 kata dengan
mengunakan huruf Times New Roman 10 pt dengan 1 spasi.
- Dibawah teks abstrak dicantumkan kata kunci (keyword) yang terdiri dari atas 3
sampai 5 kata dan/atau kelompok kata yang ditulis sesuai urutan abjad. Antara
kata kunci dipisahkan oleh titik koma(;)
- Keyword ditulis dalam bahasa Inggris dengan ukuran huruf 10 pt dan dicetak
miring (italics). Jarak antara abstrak bahasa inggris dan keyword adalah sati
spasi kosong dengan ukuran huruf 12 pt.
Pendahuluan
- Isi bagian pendahuluan ditulis ringkas umumnya terdiri dari atas latar belakang
masalah, permasalahan dan tujuan penelitian.
- Pendahuluan ditulis keyword dengan jarak 3 spasi kosong dan ukuran huruf 12
pt.
- Tulisan pendahuluan menggunakan huruf 12 pt dengan cetak tebal.
- Ada jarak 1 spasi kosong dengan ukuran huruf 10 pt sebelum menulis isi
pendahuluan.
Tinjauan Pustaka
- Isi bagian tinjauan pustaka ditulis ringkas dan hanya teori yang benar-benar
digunakan sebagai dasar penelitian.
- Tinjauan pustaka ditulis setelah pendahuluan dengan jarak 2 spasi kosong dan
ukuran huruf 12 pt.
- Tulisan tinjauan pustaka menggunakan huruf 12 pt dengan cetak tebal.
- Ada jarak 1 spasi kosong dengan ukuran huruf 10 pt sebelum menulis isi
tinjauan teoritis.
- Pembahasan berikutnya seperti Metode Penelitian, Hasil Penelitian dan
Pembahasan, Simpulan, Saran dan Daftar Isi cara penulisan sama dengan
tinjauan pustaka dan pendahuluan.
Metode Penelitian
Informasikan secara ringkas mengenai mengenai materi dan metode yang
digunakan dalam penilitian. Meliputi subyek/bahan yang diteliti, alat yang
digunakan, rancangan percobaan atau desain yang digunakan, teknik pengambilan
sampel, variabel yang akan diukur, teknik pengambilan data dan model statistik
yang digunakan.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Isi bagian hasil penelitian ditulis ringkas. Hasil penelitian dan pembahasan dapat
disajikan dengan dukungan tabel, grafik atau gambar sesuai kebutuhan untuk
memperjelas penyajian secara verbal.
Simpulan
Isi bagian kesimpulan ditulis ringkas dan harus menjawab masalah penelitian.
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i. Saran
Isi bagian saran ditulis ringkas. Berisi saran yang dapat dilakukan untuk penelitian
selanjutnya dan saran-saran aplikatif (bila ada)
j. Daftar Pustaka
Isi bagian kepustakaan hanya pustaka yang digunakan yang tertulis pada naskah
ringkas.
Judul Artikel (14 pt, bold, centered)
(Kosong 1 spasi tunggal, 14 pt)
Penulis Pertama,
Dosen Pembimbing,
(Kosong 1 spasi tunggal, 12 pt)
1. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja
2. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja
(Kosong 1 spasi tunggal, 12 pt)
E-mail : (10 pt, italics) (Penulis Pertama),
E-mail : (10 pt, italics) (Dosen Pembimbing),
(Kosong 2 spasi tunggal, 12 pt)
Abstrak (12 pt, bold)
(Kosong 1 spasi tunggal, 12 pt)
Abstrak pada bagian berbahasa indonesia. Ditulis dengan menggunakan huruf Times New
Roman dengan ukuran huruf 10 dan spasi tunggal. Abstrak merupakan ikhtisar tugas akhir
yang memuat latar belakang atau permasalahan, tujaun, metode penelitian, hasil dan
kesimpulan. Asbtrak ditulis dalam1 paragraf dan tidak melebihi dari 200 kata.
(Kosong 1 spasi tunggal, 12 pt)
Tittle in English (12 pt, bold)
(Kosong 1 spasi tunggal, 12 pt)
Abstract (12 pt, bold)
(Kosong 1 spasi tunggal, 12 pt)
Abstract should be written in english. The abstract is written with times new roman font
size 10 and single spacing. The abstract should summarize the content of the paper,
including the aim of the research, research method, and the resuls, and the conclusions of
the papaer. It shoould not contain any references or displayed equations. The abstract
should be no more than 200 words.
(Kosong 1 spasi tunggal, 12 pt)
Keywords : up to 5 keywords in english (10 pt, italics)
(three blank single space lines, 12 pt, bold)
Pendahuluan (12 pt, Bold)
Tinjauan Pustaka (12 pt, Bold)
Metode Penelitian (12 pt, Bold)
Hasil Penelitian dan Pembahasan (12 pt, Bold)
Simpulan (12 pt, Bold)
Saran (12 pt, Bold)
Daftar Pustaka (12 pt, Bold)
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Naskah ringkas ditulis menggunakan tipe huruf Times New Roman ukuran 12 pt dengan
spasi 1,5 (line spacing = 1,5 lines). Ukuran kertas yang digunakan adalah A4 (210 mm x
297 mm) dengan menggunakan format satu kolom dan margins : last costum (top 2,5 cm;
left 2,5 cm; bottom 2,5 cm; right 2,5 cm). Panjang Naskah adalah 15-20 halaman
termasuk gambar, grafik atau tabel (jika ada) yang menyertainya.
3. Format Artikel
Ketentuan penulisan dokumen naskah ringkas di atas dapat dipergunakan untuk
penulisan bagian isi artikel dan dapat disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan
oleh program studi. Format penulisan artikel terdiri dari:
Bagian Awal
a. Halaman Judul
Halarnan judul memberikan informasi berupa judul, jenis karya, identitas
penulis, institusi, dan tahun penulisan. Ketentuan mengenai penulisan halaman
judul pada artikel sama dengan tugas akhir, contoh dapat dilihat pada Pedoman
Teknis Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Wiraraja.
b. Halaman Pengesahan
Halaman pengesahan berfungsi untuk menjamin keabsahan karya atau
pernyataan tentang penerirnaannya. Contoh dapat dilihat pada Pedornan Teknis
Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Wiraraja.
c. Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah untuk Kepentingan
Akademis
Halaman ini berisi pernyataan dan mahasiswa penyusun karyanya yang
memberikan kewenangan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Wiraraja untuk
menyimpan, mengalihmedia atau forrnat-kan, merawat, dan mempublikasikan
karyanya untuk kepentingan akademis. Artinya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Wiraraja berwenang untuk mempublikasikan suatu karyanya hanya
untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan hak cipta
tetap pada penulis. Contoh dapat dilihat pada Pedoman Teknis Penulisan Tugas
Akhir Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja.
Bagian Isi
Isi artikel disampaikan pada bagian ini. Ketentuan penulisan pada artikel ini dapat
menggunakan ketentuan penulisan dokumen naskah ringkas yang sudah dijelaskan
di atas. Bagian isi antara lain terdiri:
a. Judul
b. Nama Penulis
c. Abstrak Indonesia
d. Abstrak Inggris
e. Pendahuluan/Latar Belakang
f. Isi Artikel, dst. (lihat Lampiran 18 poin 2)
Bagian Akhir
a. Daftar Referensi
b. Lampiran (jika ada)
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DAFTAR DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIRARAJA
NO

NAMA DOSEN

NIDN
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0702026502
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082111649514
085232805401
085334991110
087861346529
087850340417

Catatan:
Mahasiswa yang akan melakukan bimbingan skripsi kepada dosen pembimbing skripsi
wajib berkomunikasi terlebih dahulu baik bertemu secara langsung ataupun menghubungi
melalui nomor HP. Adapun etika komunikasi mahasiswa dengan dosen melalui HP (media
sosial) yang ada di Universitas Wiraraja setidaknya memperhatikan hal-hal berikut ini:
1. Memperhatikan waktu mengirim pesan (pada hari dan jam kerja).
2. Memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik.
3. Berucap salam.
4. Memperkenalkan diri atau tulis identitas lengkap (Nama, Prodi, Angkatan)
5. Menggunakan kata permohonan (gunakan kata memohon maaf, jika berkenan, dan
minta tolong).
6. To the point (tulis kepentingan secara lengkap dan singkat).
Contoh:
Assalamu’alaikum wr wb
Mohon maaf Bapak/Ibu saya Anas Purnomo mahasiswa Akuntansi 2015.
Bila Bapak berkenan dan ada waktu saya bermaksud untuk menyerahkan
revisi dan bimbingan skripsi, kira-kira Bapak ada waktu?
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