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Contoh Pernyataan
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Kata Pengantar
Daftar IsiDengan ini saya menyatakan bahwa:
ii
Daftar Tabel
1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukaniiiuntuk
Daftar Lampiran
iv
mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Sekolah
Tinggi Ilmu Ekonomi Bhakti Pembangunan maupun di
I. PENYUSUNAN SKRIPSI
1
perguruan tinggi lainnya.
A. Ketentuan Penyusunan Skripsi
1
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian
B. Prosedur Pengajuan Penyusunan Skripsi
2
saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan
C. Batas Waktu Penyusunan Skripsi
5
Dosen Pembimbing.
D. Ketentuan Keuangan Mata Kuliah Skripsi
5
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang
II. FORMAT
PENULISAN
SKRIPSI
telah
ditulis atau dipublikasikan
orang lain, kecuali 6secara
A. Bagian
Pembukaan
tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan 6dalam
B. Bagian
Isi
naskah
dengan disebutkan nama pengarang7 dan
C. Bagian
Lampiran dalam daftar pustaka.
12
dicantumkan
III. TEKNIK
PENULISAN
SKRIPSI
13 dan
4. Pernyataan
ini saya
buat dengan sesungguhnya
A. Tajukapabila di kemudian hari terdapat penyimpangan
13 dan
B. Bahan
yang Digunakan
13
ketidakbenaran
dalam pernyataan ini, maka saya bersedia
C. Pengetikan
14 yang
menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar
D. Spasitelah
(Jarakdiperoleh
Antar Baris)
karena karya ini, serta sanksi 14
lainnya
E. Abstrak
15 ini.
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15
G. Penomoran Halaman
15
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Lampiran 3
I. PENYUSUNAN SKRIPSI
Contoh Halaman Judul Bagian Dalam Skripsi
Skripsi merupakan karya tulis mahasiswa, sebagai hasil
penelitian yang dilaksanakan untuk memenuhi sebagian
persyaratan penyelesaian kurikulum pendidikan program Strata
Satu (S1).
A. KETENTUAN PENYUSUNAN SKRIPSI
JUDUL
SKRIPSI
Mahasiswa dapat
menyusun
skripsi, apabila telah memenuhi
ketentuan di bawah ini:
Tabel 1.1
SKRIPSI
Skripsi
Sebagai salahKetentuan
satu syaratPenyusunan
untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi
SKRIPSI
KETERANGAN
S1 Mnj
S1 Akt
a. Terdaftar sebagai mahasiswa
Oleh
aktif dan mengisi mata kuliah
skripsi di FRSNama
semester
Mahasiswa
bersangkutan
Nomor Pokok Mahasiswa (NPM)
Jurusan…
b. Telah menyelesaikan
Program
administrasi keuangan Studi…
c. Telah menyelesaikan sks
minimal (120 sks)
SEKOLAH
TINGGI
d. Telah
lulus mata
kuliah ILMU EKONOMI
BHAKTI
PEMBANGUNAN
Metodologi Penelitian
JAKARTA
e. Telah lulus mata kuliah
Tahun
Seminar (Berlaku untuk
angkatan
2006
ke atas)
Bahan: Kertas
HVS
Warna
Putih 80 Gram Dengan Ukuran
Kertas A4
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B. PROSEDUR PENGAJUAN PENYUSUNAN SKRIPSI
Prosedur pengajuan penyusunan skripsi adalah sebagai
berikut:
1. Menyerahkan proposal skripsi ke administrasi jurusan.
2. Tim penilai proposal skripsi menilai apakah topik
- LAMPIRAN
penelitian layakLAMPIRAN
untuk dijadikan
bahan penyusunan
skripsi.
3. Hasil penilaian tim terhadap proposal skripsi, adalah:
a. Ditolak, atau
b. Memerlukan perbaikan, atau
c. Diterima.
4. Jika proposal skripsi mahasiswa ditolak, maka mahasiswa
harus menyusun kembali proposal yang baru dan
mengikuti prosedur dari poin (1).
5. Jika proposal skripsi mahasiswa memerlukan perbaikan,
maka mahasiswa menghadap dosen yang ditunjuk untuk
konsultasi perbaikan, kemudian proposal skripsi diajukan
kembali ke dosen yang ditunjuk untuk memperoleh
persetujuan.
6. Jika proposal skripsi mahasiswa diterima, maka
mahasiswa mengajukan permohonan ke Jurusan untuk
mendapatkan Pembimbing skripsi dengan menyerahkan:
a. Proposal skripsi yang telah disetujui/diterima.
b. Formulir pendaftaran penyusunan skripsi.
c. Bukti pembayaran daftar ulang dan bimbingan
skripsi
d. Fotocopy LPAM terakhir
7. Ketua Jurusan menentukan Dosen pembimbing skripsi.
8. Mengambil surat penunjukan pembimbing skripsi dan
proposal skripsi di administrasi Jurusan
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9. Menghadap Dosen pembimbing
skripsi
dengan
Lampiran 1 menyerahkan proposal dan surat penunjukan
Contoh Lay Out
Halaman Naskah
pembimbing
skripsi, Skripsi
kemudian dilanjutkan dengan
proses bimbingan skripsi.
Bahan kertas HVS putih ukuran kertas A4
tepi kertas atas

4 cm

4 cm

3 cm
WHSL

WHSL

NHUWDV

NHUWDV
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3 cm

NDQDQ

NLUL
tepi kertas bawah
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Berikut ini adalah gambar bagan prosedur pengajuan
proposal skripsi
Gambar 1.1

Bagan Prosedur Pengajuan
Proposal Skripsi
Menyerahkan
&
melengkapi
persyaratan untuk penyusunan
skripsi
Menyerahkan proposal skripsi ke
administrasi Jurusan

Tim penilai proposal skripsi menilai
apakah topik penelitian layak untuk
dijadikan bahan penyusunan skripsi

Pengumuman hasil penilaian proposal
skripsi adalah :

DITOLAK
PERBAIKAN

Mengajukan permohonan
memperoleh
pembimbing skripsi, dengan menyerahkan:
- Proposal DITERIMA
- Formulir Pendaftaran
- Fotocopy FRS
- Fotocopy LPAM

Ketua Jurusan menentukan pembimbing
skripsi
sesuai
dengan
bidang
konsentrasi/topik skripsi & taksiran beban
dosen yang bersangkutan

Mengambil surat penunjukan pembimbing
skripsi & proposal skripsi di administrasi
Jurusan

Menghadap Pembimbing skripsi dan
menyerahkan surat penunjukan pembimbing
skripsi

DITERIMA

Menghadap dosen yang ditunjuk
untuk konsultasi
perbaiki
proposal DITERIMA
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Bimbingan skripsi kepada Dosen
Pembimbing
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C. BATAS WAKTU PENYUSUNAN SKRIPSI
Skripsi disusun dalam waktu dua semester. Jika belum
selesai dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka
mahasiswa
wajib
mengisi
formulir
permohonan
perpanjangan skripsi dengan persetujuan Pembimbing
skripsi dan Ketua Jurusan. Kemudian mengisi FRS semester
beijalan dan mendaftarkan mata kuliah skripsi. Perpanjangan
diberikan kepada mahasiswa maksimum selama 1 (satu)
semester.
D. KETENTUAN KEUANGAN MATA KULIAH SKRIPSI
1. Jika mahasiswa baru pertama kali mengambil mata kuliah
skripsi, maka harus menyelesaikan kewajiban keuangan
sebagai berikut:
a. Biaya penyusunan skripsi.
b. Daftar ulang.
c. Dana Pendidikan Tetap.
d. Sumber Pembelajaran.
e. luran Kegiatan Mahasiswa.
2. Apabila mahasiswa memperpanjang skripsi, maka harus
menyelesaikan kewajiban keuangan sebagai berikut:
a. Biaya penyusunan skripsi (perpanjangan)
b. Daftar ulang.
c. Dana Pendidikan Tetap.
d. Sumber Pembelajaran.
e. luran Kegiatan Mahasiswa.
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II.c.FORMAT
PENULISAN
SKRIPSI
Bukti bebas
administrasi keuangan.
d. Foto copy LPAM terakhir.
A. BAGIAN e.
PEMBUKAAN
Fotocopy ijazah SLTA/D3.
1. Halaman
Judul
f. Minimal 4 (empat) buah fotocopy sertifikat seminar/
Mencerminkan
isi penelitian
konsep
workshop/
Pelatihanyang
yangmengandung
diselenggarakan
sekolah
atau hubungan
yang
menggambarkan
gejala/fenomena
atau Himpunan Mahasiswa Jurusan.* (lihat ketentuan
yang diteliti,
(populasi dan lokasi), serta
lainsasaran
dibutirpenelitian
3).
metode g.
penelitian
pada lembar
jilid. dan 4 x 6 cm
Pas fotoyang
3 x 4dimuat
cm sebanyak
4 lembar
4 lembar (hitam putih)
2. Halaman sebanyak
Pengesahan
Tanda persetujuan Dosen Pembimbing dan Ketua Jurusan
Ketentuanbahwa
lain skripsi layak diujikan.
yang3.menyatakan
a.
Bagi
mahasiswa
STIE-BP yang aktif sebagai
3. Halaman Pernyataan
pengurus
inti lembaga
Halaman ini
berisi pernyataan
tentang: kemahasiswaan, SK
pengangkatan
dengan
1 sertifikat
a. Skripsi yang
diajukankeanggotaan
adalah asli setara
dan belum
pernah
seminar.
Sertifikat
yang
diakui
dan
kegiatan
diajukan untuk mendapatkan gelar akademik.
maksimal
2 sertifikat
untuk setiap
b. Skripsi kemahasiswaan
ini murni gagasan,
rumusan
dan penelitian
mahasiswa.
penulis sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan
b. Pembimbing.
Jika mahasiswa mengulang ujian skripsi, maka
Dosen
mahasiswa
membayar
c. Karya atau
pendapat wajib
yang telah
ditulis dibiaya
dalamujian
skripsiskripsi
kembali.
telah disebutkan nama pengarang atau dicantumkan
Jika pustaka.
mahasiswa dinyatakan lulus, maka setelah
dalamc. daftar
skripsi direvisi harus di jilid hard cover dengan
4. Kata Pengantar
ketentuan warna sampul seperti tertera pada Tabel
Mengemukakan
intisari permasalahan
penelitian, temuan
4.1. (halaman
23)
penelitian, kesulitan sewaktu melakukan penelitian dan
hal-hal yang memperlancar pelaksanaan penelitian serta
penulisan skripsi, termasuk di dalanmya juga menyatakan
ungkapan rasa terimakasih kepada semua pihak atas
terlaksananya peneitian dan penulisan skripsi.
5. Daftar Isi
Susunan isi skripsi sesuai dengan tata unit atau sistematika
penulisan skripsi.
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1
2

6. Daftar Tabel, Daftar
Gambar, Daftar Lambang, dan
Tabel 4.1
Daftar Lampiran
Warna sampul Skripsi
Susunan
tabel,Studi
gambar, lambang, Warna
dan lampiran secara
Program
sistematis yang terdapat dalam skripsi.
S1 Manajemen
Biru tua
7. Abstrak
S1 Mencerminkan
Akuntansi
Biru muda
seluruh isi skripsi
dengan mengungkapkan
uraian
tentang alasan
melakukan
penelitian,
d. intisari
Mahasiswa
menyerahkan
skripsi
yang telah
dijilidaspek
masalah
yang diteliti,oleh
metodologi
penelitian
yang dipakai,
dan
ditandatangani
Tim Penguji
sebanyak
2
kesimpulan
dan
rekomendasi.
(dua) eksemplar ke administrasi Jurusan.

B. TATA
TERTIBISI
UJIAN SKRIPSI
B. BAGIAN
Mahasiswa
wajib mematuhi aturan ujian sebagai berikut:
1. Pendahuluan
1. HadirDalam
minimal
sebelum
ujian dimulai.
bab30
inimenit
diuraikan
penjelasan
secara umum, ringkas,
2. Pakaian
danuntuk
padatwanita:
yang menggambarkan dengan tepat isi skripsi
a. Kemeja
warna putih panjang polos.
yang meliputi:
b. Rok hitam dibawah lutut.
a. Latar belakang
c. Dasi wama hitam.
Mengemukakan dan meletakkan penelitian dalam peta
d. Sepatu hitam.
keilmuan yang menjadi perhatian peneliti.
3. Pakaian untuk pria:
Karena itu, dalam latar belakang ini diuraikan:
a. Kemeja warna putih panjang.
 3HUQ\DWDDQ WHQWDQJ JHMDODIHQRPHQD \DQJ DNDQ GLWHOLWL
b. Celana panjang warna hitam/gelap.
boleh diangkat dari masalah teoritis atau diangkat dari
c. Dasi warna hitam.
masalah praktis.
d. Sepatu warna hitam.
$UJXPHQWDVLWHQWDQJSHPLOLKDQWRSLNSHQHOLWLDQ
4. Membawa data penelitian dan jurnal/literatur yang
 6LWXDVL \DQJ PHODWDUEHODNDQJL SHQHOLWLDQ DWDX PDVDODK
digunakan dalam penyusunan skripsi.
penelitian (yang dipermasalahkan).
5. Bersikap sopan dalam menjawab pertanyaan penguji.
 3HQHOLWLDQ  WHUGDKXOX  \DQJ EHUVDQJNXWSDXW  GHQJDQ
6. Dilarang merokok dalam ruang ujian.
masalah penelitian.
7. Mematikan alat komunikasi (hand phone, pager, dll).
 ,QWLVDUL GDQ NHUDQJND WHRUL \DQJ PHQMDGL PDVDODK
8. Menerima keputusan dewan penguji.
termasuk di dalamnya mengemukakan identifikasi
9. Jika mahasiswa terbukti melakukan plagiat maka
masalah, pemilihan masalah, tema, sentral atau fokus
mahasiswa dinyatakan gagal dan harus merubah isi
penelitian.
skripsi, serta mahasiswa wajib membayar biaya ujian
skripsi kembali.
Panduan
Panduan
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b. Perumusan
masalah
c. Bila penulis
karya ditunjuk sebagai “Anonymous” kutip
Merumuskan
masalah
penelitian
dalam teks, kata
Anonymous
diikuti komadengan
dan tahun:
memperhatikan:
(Anonymous, 2006).
0HQ\DWDNDQGHQJDQMHODVWHJDVGDQNRQNULWPDVDODK
d. Bila penulis yang sama mempunyai beberapa karya
yang
akan
diteliti.
yang
dipublikasikan
dalam tahun yang sama, kutiplah
5HOHYDQGHQJDQZDNWX
mereka dalam urutan sama, seperti yang ditampilkan
 %HUKXEXQJDQ
GHQJDQ
VXDWXdengan
SHUVRDODQ
WHRULWLV
DWDX
dalam daftar
referensi,
karya
terbaru
ditulis
praktis.
terakhir.
 %HURULHQWDVL SDGD WHRUL WHRUL PHUXSDNDQ body of
knowledge)
'LQ\DWDNDQGDODPNDOLPDWWDQ\DDWDXSHUQ\DWDDQ
yang mengandung masalah.
c. Tujuan dan manfaat penelitian
Menegaskan tujuan dan manfaat penelitian terkait
dengan pengembangan keilmuan dan pemanfaatan
praktis dan masalah yang akan diteliti.
d. Sistematika penulisan
Berisi hal-hal yang dimuat dalam skripsi, mulai dan
pendahuluan sampai daftar pustaka.
2. Landasan Teori
Dalam bab ini dikemukakan dengan jelas, ringkas, dan
padat tentang hasil kajian kepustakaan yang terkait
dengan masalah penelitian untuk kemudian menguraikan
kerangka pemikiran dan menyatakan hipotesis. Karena
itu, bab ini meliputi uraian tentang:
a. Kajian pustaka
Sebelum menyusun skripsi penulis tentunya telah
mencari kemudian membahas terbitan-terbitan
(publikasi) yang berhubungan dengan topik atau
masalah penelitian. Untuk itu, literature review dari
setiap jurnal/buku/paper yang dianggap relevan
dibahas secara kritis, meliputi:
8
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IV. UJIAN SKRIPSI
6LDSD\DQJSHUQDKPHQHOLWLWRSLNDWDXPDVDODKLWX
'LPDQDSHQHOLWLDQLWXGLODNXNDQ
Ujian skripsi $SDXQLWGDULELGDQJVWXGLQ\D
merupakan ujian akhir untuk mahasiswa dengan
materi ujian adalah
mempertahankan hasil penelitian (skripsi).
%DJDLPDQDSHQGHNDWDQGDQDQDOLVLVQ\D
%DJDLPDQDNHVLPSXODQQ\D
A. KETENTUAN
DAN PROSEDUR UJIAN SKRIPSI
$SDNULWLNDQWHUKDGDSVWXGLWHUVHEXW
1. Ketentuan
Ujian
b.
Kerangka
pemikiran
Mahasiswa dapat
mengikuti ujian skripsi, apabila telah
Variabel
yang dianggap
relevan untuk studi harus
memenuhi
persyaratan
sebagai berikut:
diidentifikasi
dan
dinamai
dengan
a. Telah menyelesaikan penulisan
skripsijelas.
dan Rangkaian
telah
penalaran
dalam pembimbing
suatu kerangka
disetujui
oleh Dosen
skripsi. berdasarkan
premis-premis
pada studi,
kesimpulan
b. Telah
memenuhi untuk
syarat sampai
penyelesaian
selain yang
berakhir
pada
hipotesis-hipotesis
yang
akan
diuji
secara
skripsi.
empiris
dalam bentuk bagan
c. Telah
lulus(kalau
semuaperlu
mata ditampilkan
kuliah yang diwajibkan.
alur
pemikiran).
d. Telah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi
c.keuangan
Hipotesistermasuk biaya ujian skripsi dan biaya
wisuda.
Kesimpulan probabilistik sebagai jawaban atas masalah
penelitian.
2. Prosedur
Pendaftaran Ujian

Prosedur
3.
MetodeKeuangan
Penelitian
a. Bab
Mahasiswa
membayar
biaya ujian
skripsidan
di bagian
ini menegaskan
pendekatan,
metode,
teknik yang
keuangan
atau
transfer
bank.
digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data
b. yang
Melunasi
seluruh
tunggakanatau
kewajiban
keuangan.masalah
dapat
menjawab
menjelaskan
c. penelitian,
Slip pembayaran
yang
sudah
divalidasi
oleh Bank,
meliputi uraian tentang:
diserahkan
ke bagian administrasi keuangan (jika
a.
Sumber data
melalui
Bank).
Menjelaskan asal data yang digunakan dalam
d. Mengambil
bebas administrasi
penelitian,bukti
apakah
merupakan keuangan.
data primer atau
sekunder.
Prosedur
Akademik
Mahasiswa
menyerahkan
berkas-berkas di bawah ini ke
b. Horizon
waktu
administrasi
Jurusan:
Data penelitian dapat dikumpulkan sekaligus pada
a. Formulir
pendaftaran
ujian dikumpulkan
skripsi
periode
tertentu atau
secara bertahap
b. Skripsi
(tiga) eksemplar
soft copy yang
dalamsebanyak
beberapa3periode
waktu.
telah ditandatangani oleh Pembimbing.
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Hal g.iniArtikel
tergantung
jurnal pada karakteristik masalah
penelitian.
Penelitian
cenderungin untuk
Millind, Sathyeskripsi
(2000).lebih
X-Efficiency
Australian
diarahkan
ke studi jangka
pendek,Investigation.
yang umumnyaJournal
data of
Banking:An
Empirical
diperoleh
dari and
survei
atau25,data
sekunder. Studi
Banking
Finance
pp.613-630
cross-sectional
tipe studi satu tahap yang
h. Publikasimerupakan
laporan konferensi
datanyaYeshwant,
berupa beberapa
subyek
pada waktu
tertentu,
M. (1998).
Revised
Thinking
on Indian
sementara
studi
time
series
merupakan
studi
yang
lebih
Philosophy and Religion. In S. Pennathur (Ed.),
menekankan
pada data
berupa rentetan
Proceedings
of penelitian
the Ninth.yang
International
Conference
waktu. on Religion, (pp.100-107). Bihar, India: Bihar
University.
c. Unit analisis
data
i.
Disertasi
doktoral tingkat agregasi data yang
Unit analisis merupakan
Kiren,
R.S.
(1997). Medical
Advances
and
Quality of
dianalisis
dalam
penelitian.
Unit analisis
dapat
berupa
Life.
Unpublished
Doctoral
dissertation,
Omaha
individual, kelompok, organisasional, perusahaan, atau
University.
negara. State
Mahasiswa
dapat menjelaskan beberapa hal
j.
Makalah
konferensi
mengenai unit analisis yang diteliti disini.
Thee, Kian Wie (December 2003). The Economic
d. Metode pengumpulan & pemilihan data
Crisis in Indonesia in the Mid -1960s and the late
Terutama bagi data yang diambil melalui survei, maka
1990s: A Comparison. Paper presented in Leiden.
perlu dijelaskan bagaimana langkah yang dilakukan
k. Naskah yang tidak Diterbitkan
dalam pengumpulan dan pemilihan data, termasuk
Pringle, P.S. (1991). Training and Development in the
menjelaskan populasi dan sampel yang diambil, dan
90s. Unpublished manuscript, Southern Illinois
metode penentuan sampel.
University, Diamondale, IL.
e. Variabel
dan pengukuran
l. Artikel
Koran
VariabelSuwito,
adalah segala
yang dapat
membedakan
Sugito sesuatu
(11 January
2007).
Statistik Beras.
atau membawa
variasi
pada
nilai.
Nilai
dapat
berbeda
Kompas: 6 (2-6).’
padam.
berbagai
waktu
untukelektronik
objek atau orang yang sama,
Referensi
sumber
atau pada
waktu
yang
sama
untuk
objek
atau orang
Bank Indonesia (2004).
Bank
Indonesia
Policy: a
yang berbeda.
variabel yaitu
Low Ada
and empat
Stablejenis
Inflation
Rate. variabel
Online at
terikat www.bi.go.id
(dependent variable), variabel bebas
(independent
variable),
variabel
moderator
(moderating variable), dan variabel antara (intervening
variable).
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2. Format
kutipan
dalamuntuk
landasan
teoridata
f. Metode
statistik
analisis
Kutip Menjelaskan
semua referensi
dalam
tubuhdigunakan
makalahuntuk
metode statistik yang
menggunakan
metodedata
kutipan
penulis-tahun;
yaitu,data
nama
menganalisis
penelitian.
Jika analisis
dipakai
belakang
(setiap)
penulis
dan
tahun
publikasi
ditulis
pada
untuk menjawab hipotesis, maka dijelaskan bagaimana
tempat kriteria
yang sesuai.
yang dipakai untuk menerima atau menolak
a. Jika hipotesis.
nama muncul
sebagai
dari narasi, tahun
Peneliti
juga bagian
harus memperhatikan
kriteria
publikasi
harus
dikutip
dalam
tanda
kurung.
ekonomi (manajemen atau akuntansi) dalam
Misalnya
: Todd (1998)
menunjukkan bahwa
menganalisis
data penelitian.
b. Jika nama penulis maupun tahun dikutip dalam tanda
maka
dipisahkan dengan koma. Misalnya:
4.kurung,
Hasil dan
Pembahasan
Baru-baru
ini mengenai
keluarga
suami termasuk
istri
Menggambarkan
ciri-ciri
lokasi yang
penelitian
keduanya
bekerja
(Hunt,
1999;
Osbom,
1998)
jelas
populasinya, yang merupakan lingkungan fisik dan
bahwa
karakteristik dan objek yang diteliti serta memaparkan dan
c. Bila
tahun dan data
nama secara
penulisstatistik,
menjadidengan
bagian mencakup
dari
menganalisis
pembahasan
teks, tidak perlu menggunakan tanda
uraian:
kurung. Misalnya: Tahun
1997,
Kyle
a. Hasil penelitian
membandingkan
keluarga yang suami-istri bekerja dan
Hasilpenghasilan
penelitian memberikan
informasi
mengenai hasil
memiliki
(dual-earner),
serta menemukan
analisis data yang membantu peneliti dalam
bahwa
menginterpretasikan data yang diteliti. Memuat antara
Perhatikan
juga
hal berikut:
lain
deskripsi
statistik tentang data, populasi-sampel,
a. Bila variabel
sebuah karya
ditulis
selalu kutip
penelitian, oleh
dan dua
hasilorang,
pengujian
hipotesis.
namaVisualisasi
keduanya setiap
referensigrafik
muncul
dalam
teks.akan
dalamkalibentuk
atau
tabel
b. Bila membantu
sebuah karya
mempunyai
lebih
dari
dua
penulis,
pemahaman pembaca.
tapi kurang dan enam, kutip semua penulis saat pertama
b. Pembahasan
kali referensi muncul, dan selanjutnya sertakan saja
Mengungkapkan, menjelaskan dan membahas hasil
nama belakang penulis pertama dan diikuti oleh “et.al.”
analisis data dan interpretasi dari peneliti. Jika
seperti contoh dibawah ini:
penelitian untuk menguji hipotesis, dalam bagian ini
Sekaran, U., Martin, 1., Trafton, dan Osbom R. N.
dibahas konsekuensi dan hasil pengujian hipotesis.
(1980) menemukan ... (kutipan pertama). Sekarang et
Seorang
peneliti
dapat
merujuk
pada
al. (1980) menemukan…….(kutipan selanjutnya)
penelitian-penelitian sejenis (satu topik) yang telah ada
sebelumnya.
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Halaman bagian
isi
5. 2.
Kesimpulan
Dan Saran
a. Penomoran mulai dan BAB I (PENDAHULUAN) sampai
a. Kesimpulan
dengan yang
BAB dibuat
V (KESIMPULAN
DAN
SARAN)
Kesimpulan
biasanya merupakan
pendapat
menggunakan
angka
Arab
(1,2,
dst).
ringkas peneliti berdasarkan hasil dan pembahasan yang
b. Pada
halaman
yang bertajuk, nomor halaman mulai
ada
pada tiap
bagian
sebelumnya.
dari BAB I (PENDAHULUAN) sampai dengan BAB V
b. Saran
(KESIMPULAN
DANtentang
SARAN)
padaditeliti
marjin atas
Pernyataan
saran teoritis
apadiketik
yang perlu
sebelah
kananpengembangan
dengan jarak tiga
dari manjin
lebih
lanjut untuk
ilmuspasi
pengetahuan
dari atas
(baris
pertama
teks
pada
halaman
itu),
dan
angka
terakhir
bidang ilmu yang dikaji, serta saran praktis yang terkait
nomor
halaman penerapan
lurus dengan
kanan teks.
dengan
pernyataan
ilnumanjin
pengetahuan
terkait.
c. Penomoran bukan tajuk diketik pada manjin bawah persis
di tengah-tengah dengan jarak tiga spasi dari marjin
C. BAGIAN
bawahLAMPIRAN
teks.
Pada bagian ini peneliti perlu menampilkan antara lain
3.daftar
Halaman
bagian
lampiran
pustaka,
formulir
pengumpulan data (kuesioner),
penghitungan
rinci
dalam
analisis
data, tabel,
a. Penomoran pada bagian
akhir skripsi
mulai gambar,
dari halaman
riwayat
hidup peneliti
dan lainnya
yang dipandang
perlu
DAFTAR
PUSTAKA
sampai dengan
RIWAYAT
HIDUP,
untukmenggunakan
mendukung angka
penelitian.
Daftar
pustaka
memuat
Arab (1,2, dst)
semua
literatur yang
bahanyang
kutipan
atau acuan
b. Penômoran
padamenjadi
tiap halaman
bertajuk,
mulai dari
dalamhalaman
penelitian,
dan disusun
sesuai sampai
dengandengan
huruf abjad.
DAFTAR
PUSTAKA
RIWAYAT
HIDUP, diketik pada marjin atas sebelah kanan dengan
jarak tiga spasi dari marjin atas (baris pertama teks pada
halaman itu), dan angka terakhir nomor halaman lurus
dengan marjin kanan teks.
c. Penomoran bukan tajuk diketik pada marjin bawah persis
di tengah-tengah dengan jarak tiga spasi dari marjin
bawah teks.
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H. PENULISAN III.
DAFTAR
PUSTAKA
& KUTIPAN
TEKNIK
PENULISAN
SKRIPSI
1. Format penulisan daftar pustaka
A. TAJUK
Penulisan nama pengarang dalam daftar pustaka diketik
1. Tiap tajuk diketik pada halaman baru dengan huruf
berdasarkan huruf abjad.
kapital dan tebal (bold) serta ditempatkan di tengah.
a. Buku oleh seorang penulis
2. Yang dimaksud tajuk, adalah:
Ray, Debraj (1997). Development Economics. New
PENGESAHAN
Jersey: Princeton University Press.
PERNYATAAN
b. Buku oleh lebih dari satu penulis
KATA PENGANTAR
Pindyck, R.S. and Rubinfeld, D.L. (2005).
DAFTAR ISI
Microeconomics. New Jersey: Pearson Education
DAFTAR TABEL
International.
DAFTAR GAMBAR
c. Lebih dari satu buku oleh penulis yang sama dalam
DAFTAR LAMPIRAN
tahun yang sama
ABSTRAK
Roy, A. (1998a) Chaos Theory. New York: McMillian
BAB I PENDAHULUAN
Publishing Enterprises. Roy, A. (1998b) Classic Chaos.
BAB II LANDASAN TEORI
San Francisco, CA: Jossey Bamar.
BAB III METODE PENELITIAN
d. Buku edisi revisi
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Pennathur, A., Leong, F.T., & Schuster, K. (Eds).
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
(1998). Style and Substance of Thinking. New York:
DAFTAR PUSTAKA
Publishers Paradise.
LAMPIRAN
e. Bab dalam sebuah buku edisi revisi
Riley, T. & Brecht, M.L. (1998). The Success of the
B. BAHAN YANG DIGUNAKAN
Mentoring Process. In R. Williams (Ed.) Mentoring
1. Kertas yang digunakan untuk pengetikan adalah
and Career Success, pp. 129-150. New York: Wilson
HVS putih 80 gram dengan ukuran A4.
Press.
2. Sampul setelah skripsi diuji adalah hard cover
f. Tinjauan buku
dengan wama biru tua untuk S1 Manajemen dan
Nichols, P. (1998). A New Look at Home Service
biru muda untuk S1 Akuntansi.
[Review of the book providing Home Services to the
3. Antara bab yang satu dengan bab lain diberi
Elderly by Girch, S.] Famili Review Bulletin, 45, 12pembatas kertas doorslag warna biru tua untuk S1
13
Manajemen dan biru muda untuk S1 Akuntansi.
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C. PENGETIKAN
1. Pengetikan naskah skripsi dilakukan dengan komputer,
pengaturan lay-out sebagai berikut:

0DUMLQDWDV 
FPGDULWHSLNHUWDV

0DUMLQNLQ 
FPGDULWHSLNHUWDV

0DUMLQEDZDK
FPGDULWHSLNHUWDV

0DUMLQNDQDQ
FPGDULWHSLNHUWDV
2. Pengetikan hanya dilakukan pada satu muka kertas, tidak
diketik bolak balik.
3. Jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman atau
huruf yang setara dengan ukuran sebagai berikut:

)RQWXQWXNLVLQDVNDK

)RQWGDQWHEDOXQWXNMXGXO

)RQWGDQWHEDOXQWXNQDPDSHQXOLVSDGDMXGXO

)RQWGDQWHEDOXQWXNQDPDOHPEDJDSDGDMXGXO
D. SPASI (JARAK ANTAR BARIS)
1. Jarak antar baris adalah dua spasi.
2. Jarak antara penunjuk bab (misalnya BAB I) dengan tajuk
bab (misalnya PENDAHULUAN) adalah dua spasi.
3. Jarak antar tajuk bab (Judul bab) dengan teks pertama isi
naskah atau antara tajuk bab dengan tajuk sub bab adalah
empat spasi
4. Jarak antara tajuk sub bab (judul bab) dengan baris
pertama teks isi naskah adalah dua spasi.
5. Tiap alinea teks isi naskah diketik menjorok ke dalam
(ke kanan) sejauh lima ketukan.
6. Jarak antara baris akhir teks ini dengan tajuk sub
berikutnya adalah empat spasi.
7. Jarak antara teks dengan tabel, gambar, grafik, atau
diagram adalah tiga spasi.
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8. Alinea baru diketik menjorok ke dalam (ke kanan) sejauh
lima ketukan dan marjin kiri teks isi naskah; jarak antara
alinea adalah dua spasi.
9. Petunjuk bab dan tajuk bab selalu diketik pada halaman
baru.
E. ABSTRAK
1. Jarak pengetikan abstrak adalah satu spasi.
2. Jarak antara judul ABSTRAK dengan teks pertama
abstrak adalah dua spasi.
3. Jarak antara alinea yang satu dengan alinea yang lain
adalah satu spasi.
F. PENOMORAN BAB, ANAK BAB, DAN PARAGRAF
1. Penomoran bab ini menggunakan angka Romawi kapital
di tengah halaman (misalnya BAB I).
2. Penomoran sub bab menggunakan angka Arab diketik
pada pinggir sebelah kiri (misalnya 2.1, 2.2., dst).
3. Penomoran anak bab disesuaikan dengan nomor bab
(misalnya 2.1.1., 2.1.2., dst).
4. Penomoran bukan sub bab dilakukan dengan angka Arab
dan tanda kurung, misalnya 1), 2), dst. Untuk anak sub
bab bukan sub bab adalah (1), (2), dst.
G. PENOMORAN HALAMAN
1. Halaman bagian pembukaan
a. Penomoran pada bagian awal skripsi, mulai dari
halaman judul dalam (halaman sesudah sampul luar)
sampai dengan halaman Abstrak, menggunakan angka
Romawi kecil (misalnya i, ii, dst).
b. Nomor halaman diketik pada marjin atas sebelah
kanan dengan jarak tiga spasi dari marjin atas (baris
pertama teks pada halaman itu), dan angka terakhir
nomor halaman lurus dengan marjin kanan teks.
Panduan Skripsi
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2. Halaman
bagian isi Dan Saran
5. Kesimpulan
a. Penomoran
mulai dan BAB I (PENDAHULUAN) sampai
a. Kesimpulan
denganKesimpulan
BAB V yang
(KESIMPULAN
SARAN)
dibuat biasanyaDAN
merupakan
pendapat
menggunakan
angka
Arab
(1,2,
dst).
ringkas peneliti berdasarkan hasil dan pembahasan yang
b. Pada tiap
yangsebelumnya.
bertajuk, nomor halaman mulai
adahalaman
pada bagian
dari b.
BAB
I (PENDAHULUAN) sampai dengan BAB V
Saran
(KESIMPULAN
diketik apa
padayang
marjin
atasditeliti
PernyataanDAN
saranSARAN)
teoritis tentang
perlu
sebelahlebih
kanan
dengan
tiga spasi ilmu
dari manjin
atas dari
lanjut
untukjarak
pengembangan
pengetahuan
(baris pertama
teks
pada
halaman
itu),
dan
angka
terakhir
bidang ilmu yang dikaji, serta saran praktis yang terkait
nomor halaman
lurus dengan
manjin kanan
teks.
dengan pernyataan
penerapan
ilnu pengetahuan
terkait.
c. Penomoran bukan tajuk diketik pada manjin bawah persis
di tengah-tengah dengan jarak tiga spasi dari marjin
C. BAGIAN
LAMPIRAN
bawah
teks.
Pada bagian ini peneliti perlu menampilkan antara lain
3. Halaman
bagian
lampiran
daftar
pustaka,
formulir pengumpulan data (kuesioner),
penghitungan
rinci
dalam
analisis
data,
gambar,
a. Penomoran pada bagian akhir
skripsi
mulai
daritabel,
halaman
riwayat
hidup peneliti
lainnya
yang dipandang
DAFTAR
PUSTAKA
sampaidan
dengan
RIWAYAT
HIDUP, perlu
untuk
mendukung
penelitian.
Daftar
pustaka
memuat
menggunakan angka Arab (1,2, dst)
semua pada
literatur
menjadi
kutipan
b. Penômoran
tiapyang
halaman
yangbahan
bertajuk,
mulaiatau
dariacuan
dalam
penelitian,
dan disusun
sesuai
dengan
huruf abjad.
halaman
DAFTAR
PUSTAKA
sampai
dengan
RIWAYAT
HIDUP, diketik pada marjin atas sebelah kanan dengan
jarak tiga spasi dari marjin atas (baris pertama teks pada
halaman itu), dan angka terakhir nomor halaman lurus
dengan marjin kanan teks.
c. Penomoran bukan tajuk diketik pada marjin bawah persis
di tengah-tengah dengan jarak tiga spasi dari marjin
bawah teks.
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H. PENULISAN
DAFTAR
PUSTAKA
& KUTIPAN
III. TEKNIK
PENULISAN
SKRIPSI
1. Format penulisan daftar pustaka
A. TAJUK
Penulisan nama pengarang dalam daftar pustaka diketik
1. Tiap tajuk diketik pada halaman baru dengan huruf
berdasarkan huruf abjad.
kapital dan tebal (bold) serta ditempatkan di tengah.
a. Buku oleh seorang penulis
2. Yang dimaksud tajuk, adalah:
Ray, Debraj (1997). Development Economics. New
PENGESAHAN
Jersey: Princeton University Press.
PERNYATAAN
b. Buku oleh lebih dari satu penulis
KATA PENGANTAR
Pindyck, R.S. and Rubinfeld, D.L. (2005).
DAFTAR ISI
Microeconomics. New Jersey: Pearson Education
DAFTAR TABEL
International.
DAFTAR GAMBAR
c. Lebih dari satu buku oleh penulis yang sama dalam
DAFTAR LAMPIRAN
tahun yang sama
ABSTRAK
Roy, A. (1998a) Chaos Theory. New York: McMillian
BAB I PENDAHULUAN
Publishing Enterprises. Roy, A. (1998b) Classic Chaos.
BAB II LANDASAN TEORI
San Francisco, CA: Jossey Bamar.
BAB III METODE PENELITIAN
d. Buku edisi revisi
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Pennathur, A., Leong, F.T., & Schuster, K. (Eds).
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
(1998). Style and Substance of Thinking. New York:
DAFTAR PUSTAKA
Publishers Paradise.
LAMPIRAN
e. Bab dalam sebuah buku edisi revisi
Riley, T. & Brecht, M.L. (1998). The Success of the
B. BAHAN YANG DIGUNAKAN
Mentoring Process. In R. Williams (Ed.) Mentoring
1. Kertas yang digunakan untuk pengetikan adalah
and Career Success, pp. 129-150. New York: Wilson
HVS putih 80 gram dengan ukuran A4.
Press.
2. Sampul setelah skripsi diuji adalah hard cover
f. Tinjauan buku
dengan wama biru tua untuk S1 Manajemen dan
Nichols, P. (1998). A New Look at Home Service
biru muda untuk S1 Akuntansi.
[Review of the book providing Home Services to the
3. Antara bab yang satu dengan bab lain diberi
Elderly by Girch, S.] Famili Review Bulletin, 45, 12pembatas kertas doorslag warna biru tua untuk S1
13
Manajemen dan biru muda untuk S1 Akuntansi.
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Hal jurnal
ini tergantung pada karakteristik masalah
g. Artikel
penelitian.
Penelitian
skripsi lebih incenderung
Millind, Sathye
(2000). X-Efficiency
Australianuntuk
diarahkan ke
studi jangka
pendek, yangJournal
umumnya
Banking:An
Empirical
Investigation.
of data
diperoleh
dari survei
atau data sekunder. Studi
Banking
and Finance
25, pp.613-630
cross-sectional
merupakan tipe studi satu tahap yang
h. Publikasi
laporan konferensi
datanya M.
berupa
beberapa
subyek
pada waktu
tertentu,
Yeshwant,
(1998).
Revised
Thinking
on Indian
sementara
studi
time
series
merupakan
studi
yang
Philosophy and Religion. In S. Pennathur (Ed.), lebih
menekankan
data penelitian
yangConference
berupa rentetan
Proceedings
of pada
the Ninth.
International
on waktu.
Religion, (pp.100-107). Bihar, India: Bihar
University.
c. Unit analisis data
i. Disertasi
doktoralmerupakan tingkat agregasi data yang
Unit analisis
Kiren,
R.S. (1997).
Advances
and Quality
dianalisis
dalam Medical
penelitian.
Unit analisis
dapat of
berupa
Life.
Unpublished
Doctoral
dissertation,
Omaha
individual, kelompok, organisasional, perusahaan, atau
State
University.
negara.
Mahasiswa dapat menjelaskan beberapa hal
j. Makalah
konferensi
mengenai unit analisis yang diteliti disini.
Thee, Kian Wie (December 2003). The Economic
d. Metode pengumpulan & pemilihan data
Crisis in Indonesia in the Mid -1960s and the late
Terutama bagi data yang diambil melalui survei, maka
1990s: A Comparison. Paper presented in Leiden.
perlu dijelaskan bagaimana langkah yang dilakukan
k. Naskah yang tidak Diterbitkan
dalam pengumpulan dan pemilihan data, termasuk
Pringle, P.S. (1991). Training and Development in the
menjelaskan populasi dan sampel yang diambil, dan
90s. Unpublished manuscript, Southern Illinois
metode penentuan sampel.
University, Diamondale, IL.
e. Variabel
dan pengukuran
l. Artikel
Koran
Variabel
adalah
sesuatu
yangStatistik
dapat membedakan
Suwito,
Sugito
(11segala
January
2007).
Beras.
atau
membawa
variasi
pada
nilai.
Nilai
dapat berbeda
Kompas: 6 (2-6).’
pada berbagai
untuk objek atau orang yang sama,
m. Referensi
sumberwaktu
elektronik
atau
pada
waktu
yang
samaIndonesia
untuk objek
atau aorang
Bank Indonesia (2004). Bank
Policy:
yangand
berbeda.
Ada Inflation
empat jenisRate.
variabel
yaitu variabel
Low
Stable
Online
at
terikat
(dependent
variable),
variabel
bebas
www.bi.go.id
(independent
variable),
variabel
moderator
(moderating variable), dan variabel antara (intervening
variable).
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2. Format
kutipan
dalam
landasan
f. Metode
statistik
untuk
analisis
data teori
Kutip
semua
referensi
dalam
tubuh untuk
makalah
Menjelaskan metode statistik yang
digunakan
menggunakan
kutipan
yaitu, nama
menganalisis
datametode
penelitian.
Jika penulis-tahun;
analisis data dipakai
belakang
(setiap)
penulis
dan
tahun
publikasi
ditulis pada
untuk menjawab hipotesis, maka dijelaskan bagaimana
tempat
yangdipakai
sesuai. untuk menerima atau menolak
kriteria
yang
a. Jika Peneliti
nama muncul
sebagai
bagian dari narasi,
hipotesis.
juga harus
memperhatikan
kriteriatahun
publikasi
harus
dikutip
dalam
tanda
kurung.
ekonomi (manajemen atau akuntansi) dalam
Misalnya
: Todd
(1998) menunjukkan bahwa
menganalisis
data
penelitian.
b. Jika nama penulis maupun tahun dikutip dalam tanda
maka dipisahkan dengan koma. Misalnya:
4. Hasil dankurung,
Pembahasan
Baru-baruciri-ciri
ini mengenai
suami istri
Menggambarkan
lokasi keluarga
penelitianyang
termasuk
keduanya
bekerja
(Hunt,
1999;
Osbom,
1998)
populasinya, yang merupakan lingkungan fisik dan jelas
bahwa
karakteristik
dan objek yang diteliti serta memaparkan dan
c.
Bila
nama
penulisdengan
menjadi
bagian dari
menganalisis tahun
data dan
secara
statistik,
mencakup
uraian: pembahasan teks, tidak perlu menggunakan tanda
kurung. Misalnya: Tahun
1997,
Kyle
a. Hasil membandingkan
penelitian
keluarga yang suami-istri bekerja dan
Hasil memiliki
penelitianpenghasilan
memberikan(dual-earner),
informasi mengenai
hasil
serta menemukan
analisis
data yang membantu peneliti dalam
bahwa
menginterpretasikan data yang diteliti. Memuat antara
Perhatikan
hal berikut:
lain
deskripsijuga
statistik
tentang data, populasi-sampel,
a.
Bila
sebuah
karya
dua orang,
selalu kutip
variabel penelitian, danditulis
hasiloleh
pengujian
hipotesis.
nama keduanya
setiap kali
referensi
Visualisasi
dalam bentuk
grafik
atau muncul
tabel dalam
akan teks.
b.
Bila
sebuah
karya
mempunyai
lebih
dari
dua
penulis,
membantu pemahaman pembaca.
tapi kurang dan enam, kutip semua penulis saat pertama
b. Pembahasan
kali referensi muncul, dan selanjutnya sertakan saja
Mengungkapkan, menjelaskan dan membahas hasil
nama belakang penulis pertama dan diikuti oleh “et.al.”
analisis data dan interpretasi dari peneliti. Jika
seperti contoh dibawah ini:
penelitian untuk menguji hipotesis, dalam bagian ini
Sekaran, U., Martin, 1., Trafton, dan Osbom R. N.
dibahas konsekuensi dan hasil pengujian hipotesis.
(1980) menemukan ... (kutipan pertama). Sekarang et
Seorang
peneliti
dapat
merujuk
pada
al. (1980) menemukan…….(kutipan selanjutnya)
penelitian-penelitian sejenis (satu topik) yang telah ada
sebelumnya.
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b.penulis
Perumusan
c. Bila
karya masalah
ditunjuk sebagai “Anonymous” kutip
masalah
dengan
dalamMerumuskan
teks, kata Anonymous
diikuti penelitian
koma dan tahun:
memperhatikan:
(Anonymous,
2006).
0HQ\DWDNDQGHQJDQMHODVWHJDVGDQNRQNULWPDVDODK
d. Bila penulis yang sama mempunyai beberapa karya
yang akan diteliti.
yang dipublikasikan
dalam tahun yang sama, kutiplah
5HOHYDQGHQJDQZDNWX
mereka
dalam urutan sama, seperti yang ditampilkan
GHQJDQ
VXDWX
SHUVRDODQ
dalam %HUKXEXQJDQ
daftar referensi,
dengan
karya
terbaru WHRULWLV
ditulis DWDX
terakhir.praktis.
 %HURULHQWDVL SDGD WHRUL WHRUL PHUXSDNDQ body of
knowledge)
'LQ\DWDNDQGDODPNDOLPDWWDQ\DDWDXSHUQ\DWDDQ
yang mengandung masalah.
c. Tujuan dan manfaat penelitian
Menegaskan tujuan dan manfaat penelitian terkait
dengan pengembangan keilmuan dan pemanfaatan
praktis dan masalah yang akan diteliti.
d. Sistematika penulisan
Berisi hal-hal yang dimuat dalam skripsi, mulai dan
pendahuluan sampai daftar pustaka.
2. Landasan Teori
Dalam bab ini dikemukakan dengan jelas, ringkas, dan
padat tentang hasil kajian kepustakaan yang terkait
dengan masalah penelitian untuk kemudian menguraikan
kerangka pemikiran dan menyatakan hipotesis. Karena
itu, bab ini meliputi uraian tentang:
a. Kajian pustaka
Sebelum menyusun skripsi penulis tentunya telah
mencari kemudian membahas terbitan-terbitan
(publikasi) yang berhubungan dengan topik atau
masalah penelitian. Untuk itu, literature review dari
setiap jurnal/buku/paper yang dianggap relevan
dibahas secara kritis, meliputi:
20
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IV. UJIAN SKRIPSI
6LDSD\DQJSHUQDKPHQHOLWLWRSLNDWDXPDVDODKLWX
'LPDQDSHQHOLWLDQLWXGLODNXNDQ
Ujian
skripsi merupakan ujian akhir untuk mahasiswa dengan
$SDXQLWGDULELGDQJVWXGLQ\D
materi
ujian adalah mempertahankan hasil penelitian (skripsi).
%DJDLPDQDSHQGHNDWDQGDQDQDOLVLVQ\D
A. %DJDLPDQDNHVLPSXODQQ\D
KETENTUAN DAN PROSEDUR UJIAN SKRIPSI
$SDNULWLNDQWHUKDGDSVWXGLWHUVHEXW
1. Ketentuan Ujian
b. Kerangka
pemikiran
Mahasiswa
dapat mengikuti ujian skripsi, apabila telah
Variabel
yang dianggap
relevan
studi harus
memenuhi
persyaratan
sebagaiuntuk
berikut:
diidentifikasi
dan
dinamai
dengan
jelas.
Rangkaian
a. Telah menyelesaikan penulisan skripsi
dan telah
penalarandisetujui
dalamolehsuatu
kerangka skripsi.
berdasarkan
Dosen pembimbing
premis-premis
untuk sampai
pada
kesimpulanstudi,
yangselain
b. Telah memenuhi
syarat
penyelesaian
berakhir pada
hipotesis-hipotesis
yang
akan
diuji
secara
skripsi.
empirisc. (kalau
perlusemua
ditampilkan
dalam
bentuk
bagan
Telah lulus
mata kuliah
yang
diwajibkan.
alur pemikiran).
d. Telah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi
c. Hipotesiskeuangan termasuk biaya ujian skripsi dan biaya
wisuda.
Kesimpulan
probabilistik sebagai jawaban atas masalah
penelitian.
2. Prosedur Pendaftaran Ujian

3. Metode Prosedur
PenelitianKeuangan
a.
Mahasiswapendekatan,
membayarmetode,
biaya ujian
di bagian
Bab ini menegaskan
dan skripsi
teknik yang
atau transfer bank.
digunakan keuangan
untuk mengumpulkan
dan menganalisis data
b. Melunasi
seluruh atau
tunggakan
kewajibanmasalah
keuangan.
yang dapat
menjawab
menjelaskan
c.
Slip
pembayaran
yang
sudah
divalidasi
oleh Bank,
penelitian, meliputi uraian tentang:
ke bagian administrasi keuangan (jika
a. Sumberdiserahkan
data
melalui
Bank).
Menjelaskan asal data yang digunakan dalam
d. Mengambil
bebas administrasi
keuangan.
penelitian,
apakah bukti
merupakan
data primer
atau
sekunder.
Prosedur Akademik
Mahasiswa
b. Horizon
waktu menyerahkan berkas-berkas di bawah ini ke
administrasi
Jurusan:
Data penelitian dapat
dikumpulkan sekaligus pada
a.
Formulir
pendaftaran
ujian skripsi
periode tertentu atau dikumpulkan
secara bertahap
Skripsi sebanyak
3 (tiga) eksemplar soft copy yang
dalamb.beberapa
periode waktu.
telah ditandatangani oleh Pembimbing.
Panduan
Panduan
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II. FORMAT
PENULISAN
c. Bukti bebas
administrasi
keuangan. SKRIPSI
d. Foto copy LPAM terakhir.
A. e.
BAGIAN
PEMBUKAAN
Fotocopy
ijazah SLTA/D3.
1.
Halaman
f. Minimal 4Judul
(empat) buah fotocopy sertifikat seminar/
Mencerminkan
isi penelitian
yang mengandung
konsep
workshop/
Pelatihan
yang diselenggarakan
sekolah
atau
hubungan
yang
menggambarkan
gejala/fenomena
atau Himpunan Mahasiswa Jurusan.* (lihat ketentuan
yangdibutir
diteliti,
lain
3).sasaran penelitian (populasi dan lokasi), serta
metode
dimuat
pada lembar
g. Pas
fotopenelitian
3 x 4 cm yang
sebanyak
4 lembar
dan 4jilid.
x 6 cm
lembar (hitam putih)
2. sebanyak
Halaman4Pengesahan
Tanda persetujuan Dosen Pembimbing dan Ketua Jurusan
3. Ketentuan
lain
yang menyatakan
bahwa skripsi layak diujikan.
a.
Bagi
mahasiswa
STIE-BP yang aktif sebagai
3. Halaman Pernyataan
pengurus ini inti
SK
Halaman
berisi lembaga
pernyataan kemahasiswaan,
tentang:
pengangkatan
setara asli
dengan
sertifikat
a.
Skripsi yangkeanggotaan
diajukan adalah
dan1belum
pernah
seminar.
Sertifikat
yang
diakui
dan
kegiatan
diajukan untuk mendapatkan gelar akademik.
kemahasiswaan
maksimal
2 sertifikat
untuk
b.
Skripsi ini murni
gagasan,
rumusan
dan setiap
penelitian
mahasiswa.
penulis sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan
b. Jika
mahasiswa
mengulang ujian skripsi, maka
Dosen
Pembimbing.
mahasiswa
membayar
biaya
ujian
skripsi
c.
Karya atauwajib
pendapat
yang telah
ditulis
di dalam
skripsi
kembali.
telah disebutkan nama pengarang atau dicantumkan
c. Jika
mahasiswa
dinyatakan lulus, maka setelah
dalam
daftar pustaka.
skripsi direvisi harus di jilid hard cover dengan
4. Kata
Pengantar
ketentuan
warna sampul seperti tertera pada Tabel
Mengemukakan
4.1. (halaman 23)intisari permasalahan penelitian, temuan
penelitian, kesulitan sewaktu melakukan penelitian dan
hal-hal yang memperlancar pelaksanaan penelitian serta
penulisan skripsi, termasuk di dalanmya juga menyatakan
ungkapan rasa terimakasih kepada semua pihak atas
terlaksananya peneitian dan penulisan skripsi.
5. Daftar Isi
Susunan isi skripsi sesuai dengan tata unit atau sistematika
penulisan skripsi.
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6. Daftar Tabel, Daftar Gambar,
Daftar Lambang, dan
Tabel 4.1
Daftar Lampiran Warna sampul Skripsi
Susunan
tabel,Program
gambar,Studi
lambang, dan lampiran
secara
No
Warna
sistematis yang terdapat dalam skripsi.
1
S1 Manajemen
Biru tua
7. Abstrak
2
S1 Akuntansi
Biru
muda
Mencerminkan
seluruh isi skripsi dengan
mengungkapkan

intisari d.
uraian
tentang alasan
melakukan
penelitian,
aspekdijilid
Mahasiswa
menyerahkan
skripsi
yang telah
masalah yang
metodologi
penelitian
yang dipakai,
dan diteliti,
ditandatangani
oleh
Tim Penguji
sebanyak 2
kesimpulan(dua)
dan rekomendasi.
eksemplar ke administrasi Jurusan.

B. TATA
TERTIB UJIAN SKRIPSI
B. BAGIAN
ISI
Mahasiswa wajib mematuhi aturan ujian sebagai berikut:
1. Pendahuluan
1. Hadir
minimal
30 menit
sebelum
ujian
dimulai.
Dalam
bab ini
diuraikan
penjelasan
secara
umum,
ringkas,
Pakaian
untuk
wanita:
dan2.padat
yang
menggambarkan
dengan tepat isi skripsi
a. Kemeja warna putih panjang polos.
yang meliputi:
b. Rok hitam dibawah lutut.
a. Latar belakang
c. Dasi wama hitam.
Mengemukakan dan meletakkan penelitian dalam peta
d. Sepatu hitam.
keilmuan yang menjadi perhatian peneliti.
3. Pakaian untuk pria:
Karena itu, dalam latar belakang ini diuraikan:
a. Kemeja warna putih panjang.
 3HUQ\DWDDQ WHQWDQJ JHMDODIHQRPHQD \DQJ DNDQ GLWHOLWL
b. Celana panjang warna hitam/gelap.
boleh diangkat dari masalah teoritis atau diangkat dari
c. Dasi warna hitam.
masalah praktis.
d. Sepatu warna hitam.
$UJXPHQWDVLWHQWDQJSHPLOLKDQWRSLNSHQHOLWLDQ
4. Membawa data penelitian dan jurnal/literatur yang
 6LWXDVL \DQJ PHODWDUEHODNDQJL SHQHOLWLDQ DWDX PDVDODK
digunakan dalam penyusunan skripsi.
penelitian (yang dipermasalahkan).
5. Bersikap sopan dalam menjawab pertanyaan penguji.
 3HQHOLWLDQ  WHUGDKXOX  \DQJ EHUVDQJNXWSDXW  GHQJDQ
6. Dilarang merokok dalam ruang ujian.
masalah penelitian.
7. Mematikan alat komunikasi (hand phone, pager, dll).
 ,QWLVDUL GDQ NHUDQJND WHRUL \DQJ PHQMDGL PDVDODK
8. Menerima keputusan dewan penguji.
termasuk di dalamnya mengemukakan identifikasi
9. Jika mahasiswa terbukti melakukan plagiat maka
masalah, pemilihan masalah, tema, sentral atau fokus
mahasiswa dinyatakan gagal dan harus merubah isi
penelitian.
skripsi, serta mahasiswa wajib membayar biaya ujian
skripsi kembali.
Panduan
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10. Jika mahasiswa tidak hadir dalam ujian sesuai
dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan alasan
apapun, mahasiswa dinyatakan gagal dan wajib
membayar biaya ujian skripsi kembali jika akan
mengikuti ujian lagi.
C. PENILAIAN UJIAN SKRIPSI
1. Penilaian dilakukan oleh tim penguji yang terdiri atas 3
orang, yaitu: Pembimbing dan dua dosen penguji yang
ditetapkan oleh Jurusan.
2. Komponen penilaian ujian skripsi terdiri dari:
a. Nilai penguasaan materi: 70%
b. Nilai metodologi penelitian: 20%
c. Nilai format penulisan: 10%
3. Ni1ai Akhir Skripsi dinyatakan dengan A, B, C dan D
dengan menggunakan pedoman sebagai berikut:
Tabel 4.2
Nilai Skripsi

Nilai Angka

Nilai Huruf

Keterangan

80,00 – 100

A

Sangat baik

68,00 – 79,99

B

Baik

56,00 – 67,99

C

Cukup

< 56,00

D

Kurang (tidak lulus)

4. Unsur yang dinilai pada ujian skripsi adalah:
a. Kemampuan mempresentasikan skripsi secara ringkas
dan jelas.
b. Kemampuan berargumentasi dan mempertahankan isi
skripsi.
c. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan
skripsi.
24
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d. Kemampuan mengkaitkan topik materi artikel dengan
skripsi yang disusun.
e. Ketepatan dalam menjawab setiap pertanyaan
D. MENGULANG UJIAN SKRIPSI
1. Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengikuti ujian
skripsi maksimal sebanyak 3 kali.
2. Jika temyata mahasiswa gagal sampai dengan ujian
ketiga, maka skripsi dinyatakan gagal dan diwajibkan
untuk memperbaharuinya.
3. Jika mahasiswa belum mengikuti ujian skripsi namun
sudah melampaui batas masa studi yang ditentukan, maka
mahasiswa dinyatakan drop out.
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B. PROSEDUR PENGAJUAN PENYUSUNAN SKRIPSI
Prosedur pengajuan penyusunan skripsi adalah sebagai
berikut:
1. Menyerahkan proposal skripsi ke administrasi jurusan.
2. Tim penilai proposal skripsi menilai apakah topik
LAMPIRAN
- LAMPIRAN
penelitian
layak untuk
dijadikan bahan penyusunan
skripsi.
3. Hasil penilaian tim terhadap proposal skripsi, adalah:
a. Ditolak, atau
b. Memerlukan perbaikan, atau
c. Diterima.
4. Jika proposal skripsi mahasiswa ditolak, maka mahasiswa
harus menyusun kembali proposal yang baru dan
mengikuti prosedur dari poin (1).
5. Jika proposal skripsi mahasiswa memerlukan perbaikan,
maka mahasiswa menghadap dosen yang ditunjuk untuk
konsultasi perbaikan, kemudian proposal skripsi diajukan
kembali ke dosen yang ditunjuk untuk memperoleh
persetujuan.
6. Jika proposal skripsi mahasiswa diterima, maka
mahasiswa mengajukan permohonan ke Jurusan untuk
mendapatkan Pembimbing skripsi dengan menyerahkan:
a. Proposal skripsi yang telah disetujui/diterima.
b. Formulir pendaftaran penyusunan skripsi.
c. Bukti pembayaran daftar ulang dan bimbingan
skripsi
d. Fotocopy LPAM terakhir
7. Ketua Jurusan menentukan Dosen pembimbing skripsi.
8. Mengambil surat penunjukan pembimbing skripsi dan
proposal skripsi di administrasi Jurusan
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9. Menghadap Dosen pembimbing
skripsi
dengan
Lampiran
1
menyerahkan
proposal dan surat penunjukan
Contoh
Lay Out Halaman
Naskah Skripsi
pembimbing
skripsi, kemudian
dilanjutkan dengan
proses bimbingan skripsi.
Bahan kertas HVS putih ukuran kertas A4
tepi kertas atas

4 cm

4 cm

3 cm
WHSL

WHSL

NHUWDV

NHUWDV
Panduan
Panduan
Skripsi Skripsi

3 cm

NDQDQ

NLUL
tepi kertas bawah

3
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DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 2
Contoh Sampul/Kulit Luar Skripsi
1. Contoh Lay Out Halaman Naskah Skripsi
2. Contoh Sampul/Kulit Luar Skripsi
3. Contoh Halaman Judul Bagian Dalam Skripsi
4. Contoh surat Pernyataan
5. Contoh Halaman Pengesahan Skripsi
6. Contoh Halaman Pengujian Skripsi
7. Contoh Judul JUDUL
Punggung
Skripsi
SKRIPSI

27
28
29
30
31
32
33

SKRIPSI
Oleh
Nama Mahasiswa
Nomor Pokok Mahasiswa (NPM)
Jurusan…
Program Studi…

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
BHAKTI PEMBANGUNAN
JAKARTA
Tahun
Catatan : Warna biru tua untuk S1 Manajemen dan biru muda
untuk S1 Akuntansi dan dijilid Hard Cover saat
diserahkan setelah diperbaiki, dengan ukuran kertas
A4
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Lampiran I.
3 PENYUSUNAN SKRIPSI
Contoh Halaman Judul Bagian Dalam Skripsi
Skripsi merupakan karya tulis mahasiswa, sebagai hasil
penelitian yang dilaksanakan untuk memenuhi sebagian
persyaratan penyelesaian kurikulum pendidikan program Strata
Satu (S1).
A. KETENTUAN PENYUSUNAN SKRIPSI
JUDUL
SKRIPSI
Mahasiswa dapat menyusun
skripsi,
apabila telah memenuhi
ketentuan di bawah ini:
TabelSKRIPSI
1.1
Ketentuan
Skripsimemperoleh
Sebagai
salahPenyusunan
satu syarat untuk
gelar Sarjana Ekonomi
SKRIPSI
KETERANGAN
S1 Mnj
S1 Akt
a. Terdaftar sebagai mahasiswa Oleh
aktif dan mengisi mata kuliah
skripsi di FRS semester Nama Mahasiswa
bersangkutan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM)
Jurusan…
b. Telah menyelesaikan
Program
Studi…
administrasi keuangan
c. Telah menyelesaikan sks
minimal (120 sks)
SEKOLAH
d. Telah lulus mata
kuliah TINGGI ILMU EKONOMI
BHAKTI PEMBANGUNAN
Metodologi Penelitian
JAKARTA
e. Telah lulus mata kuliah
Tahun
Seminar (Berlaku untuk
angkatan
2006 keHVS
atas) Warna Putih 80 Gram Dengan Ukuran
Bahan: Kertas
Kertas A4
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DAFTAR ISI
Lampiran 4
Contoh Pernyataan
Kata Pengantar
Daftarini
Isisaya menyatakan bahwa:
Dengan
1. Daftar
SkripsiTabel
ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk
Daftar
Lampiran
mendapatkan
gelar akademik (Sarjana), baik di Sekolah
Tinggi Ilmu Ekonomi Bhakti Pembangunan maupun di
I. PENYUSUNAN SKRIPSI
perguruan tinggi lainnya.
A. Ketentuan Penyusunan Skripsi
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian
B. Prosedur Pengajuan Penyusunan Skripsi
saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan
C. Batas Waktu Penyusunan Skripsi
Dosen Pembimbing.
D. Ketentuan Keuangan Mata Kuliah Skripsi
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang
II.
FORMAT
PENULISAN
SKRIPSI
telah
ditulis atau
dipublikasikan
orang lain, kecuali secara
A.
Bagian
Pembukaan
tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam
B. Bagian
Isi
naskah
dengan
disebutkan nama pengarang dan
C.
Bagian
Lampiran
dicantumkan dalam daftar pustaka.
TEKNIKini
PENULISAN
4. III.
Pernyataan
saya buat SKRIPSI
dengan sesungguhnya dan
A. Tajuk
apabila
di kemudian hari terdapat penyimpangan dan
B. Bahan yang
Digunakan
ketidakbenaran
dalam
pernyataan ini, maka saya bersedia
C. Pengetikan
menerima
sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang
D.
Spasi
(Jarakkarena
Antar Baris)
telah diperoleh
karya ini, serta sanksi lainnya
E. Abstrak
sesuai
dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.
F. Penomoran Bab, Anak Bab, dan Paragraf
G. Penomoran Halaman
H. Penulisan Daftar PustakaJakarta,
& Kutipan
…………………..
Yang membuat Pernyataan
IV. UJIAN SKRIPSI
Materai Rp. 6.000
A. Ketentuan dan Prosedur Ujian Skripsi
B. Tata Tertib Ujian Skripsi
C. Penilaian Ujian Skripsi
D. Mengulang Ujian Skripsi
( ………………………… )
LAMPIRAN-LAMPIRAN
NPM. ……………………
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ii
iii
iv
1
1
2
5
5
6
6
7
12
13
13
13
14
14
15
15
15
17
21
21
23
24
25
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Lampiran 5 DAFTAR TABEL
Contoh Halaman Pengesahan Skripsi
Tabel 1.1 Ketentuan penyusunan skripsi
Tabel 4.1. Warna sampul skripsi
Tabel 4.2 Nilai skripsi
JUDUL SKRIPSI

1
23
24

Oleh
Nama Mahasiswa
Nomor Pokok Mahasiswa ( NPM )

SKRIPSI
Sebagai salah satu syarat untuk ujian skripsi
Pada Jurusan… Program Studi…
Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan Ketua Jurusan
pada tanggal seperti tertera di bawah ini
Jakarta ................................…
Ketua Jurusan

Dosen Pembimbing

...............................

.........................................
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iii
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Lampiran 6
Contoh Halaman Pengujian Skripsi
Skripsi ini telah diuji pada ………....…………..
dan dinyatakan lulus dengan nilai …..............…

Nama

Tanda Tangan

Penguji I

....................................

......................

Penguji II

....................................

......................

Penguji III

....................................

......................

Mengetahui:
Ketua,

.......................................

32

Panduan Skripsi

Lampiran 7
KATA PENGANTAR
Contoh Judul Punggung Skripsi
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan
limpahan nikmat, rahmat dan hidayahnya, buku panduan skripsi STIE
Bhakti Pembangunan dapat di terbitkan. Penyusunan panduan Skripsi
ini mengacu pada kaidah-kaidah dalam penyusunan karya ilmiah yang
berlaku di dunia akademik. Skripsi merupakan salah satu prasyarat
dalam penyelesaian studi program strata satu di STIE Bhakti
Pembangunan, maka untuk mempermudah mahasiswa disusun
Panduan Skripsi ini sebagai acuan mahasiswa dalam penyusunan
skripsi.

NAMA

Panduan Skripsi STIE Bhakti Pembangunan ini diharapkan dapat
menjadi acuan operasional dan pegangan bagi para mahasiswa dalam
proses penyusunan skripsi. Buku ini menjelaskan juga tentang
Hurup
Times New Roman,
fontteknik
10
bagaimana proses dalam
penyusunan
skripsi, Bold/Tebal
format dan
penulisan skripsi serta prosedur dalam mengajukan ujian skripsi.
Sehingga melalui buku ini diharapkan dapat mendukung peningkatan
dan pengembangan dalam penyusunan skripsi, yang bermuara pada
peningkatan kualitas skripsi yang dihasilkan mahasiswa STIE Bhakti
Pembangunan.

JUDUL

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan dan
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