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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

yang telah melimpahkan seluruh rahmat dan hidayahNya, sehingga 

Buku Pedoman Penulisan Skrpsi ini dapat terbit dengan lancar dan baik. 

Buku Pedoman Penulisan Skripsi ini disusun dengan maksud 

untuk menjadi pedoman bagi Dosen Pembimbing dan Mahasiswa 

dalam penyusunan skripsi yang berkualitas sesuai dengan kaidah-

kaidah ilmiah, yang lazim dianut dalam penyusunan karya keilmuan. 

Penyusunan buku ini juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk 

komitmen institusi dalam melaksanakan penjaminan mutu (quality 

assurance), khusunya dalam bidang akademik, yang tujuan akhimya 

adalah untuk melahirkan lulusan yang berkualitas, unggul, mampu 

bersaing di tengah kompetisi global. 

Buku pedoman ini berlaku kepada semua mahasiswa/i Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya, yang akan menyusun 

proposal maupun yang  menyelesaikan skripsi. 

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada tim penyusun, 

yang dengan amat tekun dan sunguh-sungguh telah menyusun dan 

menyiapkan naskah buku ini. Buku Pedoman Penulisan Skripsi ini, 

dengan segala keterbatasannya, diharapkan dapat dimanfaatkan dengan 

sebaik-baiknya, sebagai salah satu upaya kita untuk meningkatkan 

kualitas akademik. 

 

Palangka Raya,     Juli 2020  

Dekan, 

 

 

Dr. Miar, M.Si 

NIP. 19620904 198803 1 002 
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I. PENDAHULUAN 

1.1. Fungsi dan tujuan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya 

adalah institusi pendidikan perguruan tinggi formal yang 

mewajibkan mahasiswanya untuk menulis karya ilmiah berupa 

skripsi sebagai sebagai Tugas Akhir untuk memperoleh gelar 

kesarjanaan. Hal ini juga didasari pemikiran bahwa penulisan 

skripsi adalah sebagai ajang pelatihan bagi mahasiswa untuk 

menuangkan gagasanya dalam bentuk karya tulis ilmiah yang 

stematis, teoritis dan analisis. Dad sini dapat dinilai 

kemampuan mahasiswa untuk menyampaikan ilmu dan 

pengetahuan yang diperolehnya. 

Skripsi adalah karya ilmiah yang merupakan sumbangan 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan merupakan salah 

satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar 

sarjana Strata Satu (S-1), berdasakan penelitian yang 

menggunakan metodologi penelitian yang relevan dan terarah 

pada pokok permasalahan yang berakitan dengan bidang studi 

mahasiswa, sehingga isi dan penulisannya perlu diatur dengan 

prosedur tertentu termasuk penggunaan bahasa ilmiah yang 

baku. 

Tulisan akademis ini merupakan karya ilmiah yang 

dihasilkan dan penelitian. Karena bersifat akademis dan 

ilmiah, maka penelitian ini harus sesuai dengan sistematika 

formal yang berlaku, teknis penulisan yang balm dan sesuai 

metode berpikir ilmiah serta tunduk pada etika akademik dan 

berpegang teguh pada prinsip-pronsip kejujuran intelektual. 

Dengan demildan, suatu karya ilmiah ditulis bisa 

dipertanggungjawabkan kualitas dan orisinalitasnya. 

Kualitas skripsi tidak hanya ditentukan oleh substansi 

atau materi tulisan, akan tetapi juga ditentukan oleh 

sistematika dan tata cara (teknis) penulisannya. Oleh karena 

itu, untuk menjamin tercapainya kualitas tersbut maka 

diperlukan buku panduan penulisan skripsi. 

Buku panduan penulisan skripsi tidak hanya perlu 

dimiliki oleh mahasiswa yang akan menulis skripsi, tetapi juga 

pars dosen (penasihat akademik, pembimbing dan penguji) 
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sebagai pedoman dalam membimbing, menelaah dan menilai 

karya skripsi. 

Buku panduan penulisan skripsi ini bertujuan: 

a. Membantu melancarkan mahasiswa program S-1 Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya dalam 

proses penulisan skripsi. 

b. Menjamin keseragaman format penulisan skripsi 

mahasiswa program S-1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Palangka Raya. 

c. Menjaga penelitian yang dilakukan sesuai dengan kaidah-

kaidah penulisan karya tulis ilmiah. 

d. Membantu dosen pembimbing mengarahkan dalam 

menyusun naskah skripsi yang memenuhi standar dan 

keseragaman format untuk semua jurusan di FEB UPR. 

Tujuan Penulisan Skripsi 

Penyusunan skripsi dilaksanakan dengan tujuan agar: 

a. Mahasiswa mampu menyususn dan menulis suatu karya 

ilmiah, sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuh. 

b. Mahasiswa mampu melakukan penelitian mulai dari 

merumuskan masalah, mengumpulkan data, mengolah 

data, menganalisis data, dan menarik suatu kesimpulan. 

c. Membantu mahasiswa menyampaikan, menggunakan, 

mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh 

menjadi suatu sistem yang terpadu untuk pengembangan 

ilmu. 

1.2. Pengertian Skripsi 

Skripsi adalah suatu karya tulis ilmiah, berupa paparan 

tulisan basil penelitian yang membahas suatu masalah bidang 

ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah ihniah yang 

berlaku dalam suatu bidang tertentu. 

Penelitian adalah kegiatan adalah kegiatan yang 

terencana, terarah, sistematis, dan terkendali dalam upaya 

memperoleh data dan informasi dengan menggunakan metode 

ilmiah untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis  

dalam bidang ilmu tertentu. 

Sumber data untuk penyususnan Skripsi dapat diperoleh 

melalui data primer, data sekunder dan data tersier. Data 
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primer adalah data yang diperoleh peneliti di lapangan, baik 

melalui wawancara maupun hasil pengukuran langsung 

lainnya. Data sekunader adalah data yang diperoleh dengan 

memanfaatkan hasil pengumpulan data pihak lain, misalnya 

profil kelurahan, data Badan Pusat Statistik (BPS), dan rekam 

medik. Data tersier dapat diperoleh dari jurnal, majalah ilmiah, 

skripsi, skripsi  atau dari laporan hasil penelitian orang lain. 

Kedudukan Skripsi dan Bobot SKS 

Skripsi mempunyai kedudukan yang sama dengan mata 

kuliah lain, tetapi berbeda bentuk pada proses 

pembelajarannya, serta cara penialaiannya. Skripsi ini 

merupakan tugas akhir (final assignment). Bobot skripsi pada 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebesar 6 SKS, yang setara 

dengan kegiatan akademik setiap minggu 24-30 jam, atau 

setara dengan kegiatan akademik 600-750 jam selama satu 

semester. 

Materi Skripsi 

Permasalahan yang akan diangkat menjadi topik 

skripsi dikembangkan dari bidang ilmu masing-masing dan 

bidang ilmu yang terkait. Materi karya tulis ilmiah didasarkan 

atas data dan/atau informasi yang berasal dari studi 

kepustakaan, jurnal nasional maupun internasional dan/atau 

penelitian lapangan. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa 

memperoleh pengalaman penelitian, baik kepustakaan, 

laboratorik, dan/atau lapangan, serta menuangkannya dalam 

bentuk paparan karya tulis ilmiah. 

1.3. Persyaratan Akademik Dan Administrasi 

1.3.1. Syarat-syarat Penulisan Proposal: 

1. Penulisan Usulan Penelitian (Proposal) untuk 

skripsi dapat dimulai sejak mahasiswa yang 

bersangkutan telah mengumpulkan minimal 130 

SKS dengan IPK serendahrendahnya 2,50 dan telah 

lulus mata kuliah Metodologi Penelitian dan mata 

kuliah seminar konsentrasi khusus untuk jurusan 

yang memiliki mata kuliah konsentrasi (Dibuktikan 

dengan transkrip proposal). 

2. Mahasiswa yang bersangkutan terdaftar (registrasi) 
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di fakultas pada semester yang bersangkutan. 

3. Memperoleh persetujuan dari Dosen Penasehat 

Akademik. 

4. Lingkup penelitian harus sesuai dengan konsentrasi 

atau jurusan yang dipilih (Dibuktikan dengan 

lembar persetujuan judul oleh Ketua Jurusan).  

5. Penulisan Skripsi diprogramkan pada KRS/KPRS 

pada semester yang bersangkuan. 

1.3.2. Syarat Penulisan Skripsi: 

1. Penulisan skripsi dapat dilakukan setelah proposal 

mahasiswa yang bersangkutan telah dibahas oleh 

Tim Pembahas Proposal dan disetujui oleh Dosen 

Pembimbing. 

2. Mahasiswa yang bersangkutan terdaftar (registrasi) 

di fakultas pada semester yang bersangkutan. 

3. Penulisan Skripsi diprogramkan pada KRS/KPRS 

pada semester yang sedang berjalan. 

 

1.3.3.  Persyaratan Seminar Proposal dan Ujian Skripsi  

1.3.3.1.  Seminar Proposal 

Pembahasan (seminar) proposal dimaksudkan 

untuk memberikan masukan atau arahan bagi 

mahasiswa dalam rangka penyempurnaan usulan 

penelitian yang akan dilakukan. Persyaratan bagi 

mahasiswa yang akan melaksanakan seminar proposal: 

1. Mahasiswa yang bersangkutan terdaftar (registrasi) 

di Fakultas pada semester yang bersangkutan. 

2. Penulisan Proposal/Skripsi diprogramkan pada 

KRS/KPRS pia semester yang bersangkuan. 

3. Proposal mahasiswa yang bersangkutan telah 

disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk 

diseminarkan. 

4. Menyerahkan naskah proposal yang telah disetujui 

oleh Dosen Pembimbing sebanyak 6 (enam) eks. 

5. Mendaftarkan diri di jurusan mengikuti seminar 

6. Seminar proposal dapat dilaksanakan apabila 

dihadiri oleh salah satu pembimbing proposal, untuk 



 

 

5 Pedoman penulisan skripsi FEB UPR 2020 

 

pembimbing pendamping harus ada ijin dari 

pembimbing utama. 

 

1.3.3.2. Ujian Skripsi 

Ujian skripsi adalah merupakan ujian akhir studi, 

yang diselenggarakan diakhir masa studi, apabila 

mahasiswa yang bersangkutan telah memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

1. Mahasiswa telah mengumpulkan SKS minimal 

sebagai berikut: 

❖ Jurusan Ekonomi Pembangunan, telah 

mengumpulkan minimal 138 SKS. 

❖ Jurusan Manajemen, telah mengumpulkan 

minimal 138 SKS. 

❖ Jurusan Akuntansi, telah mengumpulkan minimal 

138 SKS. 

2. Perolehan SKS terdiri dari semua mata kuliah wajib 

Universitas, Wajib Fakultas dan Wajib Jurusan. 

3. IPK sekurang-kurangnya 2,50 

4. Syarat di atas dibuktikan dengan transkrip proposal. 

5. Lulus Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (K2NM). 

6. Telah mengikuti Program Orientasi Mahasiaswa Baru 

(OMBA) dibuktikan dengan sertifikat OMBA 

7. Menyerahkan draf Skripsi yang telah disetujui dan 

ditandatangani oleh Dosen Pembimbing Utama dan 

Pembimbing Pendamping sebanyak 6 (enam) eks. 

8. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang 

bersangkutan. 

9. Mendaftarkan diri di jurusan mengikuti ujian skripsi. 

10. Ujian skripsi dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh 

minimal seluruh pembimbing skripsi, dan minimal 

dua orang penguji. 

1.3.4. Jangka Waktu Penulisan Skripsi 

1. Jangka waktu penulisan tugas akhir atau Skripsi adalah 

selama 1 (satu) semester atau 6 (enam) bulan, terhitung 

sejak tanggal penetapan dosen pembimbing melalui surat 

keputusan Dekan. 
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2. Jangka waktu 1 (Satu) semester atau 6 (enam) bulan terdiri 

dari yaitu 2-3 bulan penyusunan Proposal Skripsi 

termasuk seminar dan 3 (tiga) bulan penyusunan skripsi 

termasuk pelaksanaan Ujian Skripsi. 

3. Proses perpanjangan penulisan tugas akhir, apabila dalam 

jangka waktu 1 semester atau 6 bulan belum juga selesai 

maka dapat diperpanjang kembali untuk 1 semester atau 6 

bulan berikutnya. 

4. Proses perpanjangan penulisan skripsi dapat dilakukan 

melalui pertimbangan pembimbing utama dan 

mendapatkan persetujuan jurusan. 

5. Bila terjadi keterlambatan dari waktu yang telah 

ditetapkan pada point (3) maka seluruh proses penulisan 

Tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan beserta 

hasilnya dinyatakan tidak berlaku lagi. 

6. Terhadap mahasiswa yang dinyatakan gagal sesuai point 

(5) diberi kesempatan mengulang penulisan dengan 

prosedur seperti semula sepanjang batas waktu studi 

memungkinkan dan disetujui oleh Jurusan. 

1.3.5. Dosen Pembimbing 

1.3.5.1.  Persyaratan Dosen Pembimbing 

Selama proses penelitian, penyusunan, dan penulisan 

skripsi, mahasiswa harus dibimbing oleh tim pembimbing 

dengan ketentuan sebagai berikut. 

1. Sekurang-kurangnya dua orang pembimbing, yaitu: 

❖ Satu orang pembimbing utama, selaku penanggung 

jawab,dan 

❖ Satu orang pembimbing pendamping 

2. Pembimbing utama dan pembimbing pendamping 

ditunjuk oleh jurusan dan disahkan dengan SK Dekan. 

3. Surat Keputusan Dekan Berlaku selama 1 (satu) semester 

atau 6 (enam) bulan. 

4. Persyaratan Pembimbing Utama adalah tenaga pengajar 

tetap fakultas, yang ada di jurusan, yang serendah-

rendahnya memiliki jabatan lektor Kepala dan memiliki 

ijazah S-2 atau jabatan Lektor dengan ijasah S-3. 

1.3.6.  Tugas dan Tanggung Jawab Dosen Pembimbing 
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1. Tugas dan Tanggung Jawab Pembimbing Utama adalah: 

❖ Mengarahkan penulisan proposal atau skripsi 

mahasiswa, baik yang menyangkut aspek teknis 

penulisan, metodologi maupun ruang lingkup 

bahasan proposal atau skripsi. 

❖ Memberikan keputusan akhir bahwa proposal atau 

skripsi layak untuk diajukan dalam forum 

pembahasan proposal atau ujian skripsi. 

❖ Menandatangani proposal/skripsi serta 

mendampingi mahasiswa dalam pelaksanaan 

pembahasan proposal atau ujian skripsi. 

❖ Wajib mengikuti pembahasan proposal dan ujian 

skripsi. 

2. Tugas dan Tanggung Jawab Pembimbing Pendamping 

adalah: 

❖ Membimbing dan mengarahkan penulisan proposal 

atau skripsi mahasiswa yang berkaitan dengan aspek 

bimbingan teknis penulisan metodologi dan ruang 

lingkup bahasan Usulan Penelitian dan Skripsi. 

❖ Memberikan pertimbangan dan saran kepada 

pembimbing utama dalam menentukan keputusan 

proposal atau skripsi layak untuk diajukan dalam 

forum pembahasan proposal atau ujian skripsi. 

❖ Wajib mengikuti pembahasan proposal dan ujian 

skripsi. 

1.3.7.  Penggangtian Dosen Pembimbing 

Dosen Pembimbing Skripsi sewaktu-waktu dapat 

diganti oleh Dekan setelah mempertimbangkan beberapa hal 

antara lain: 

1. Pelanggaran Norma Perilaku dan Peraturan Akademik 

yang diatur dalam buku Pedoman Akademiki FEB UPR 

2. Perkembangan/kelancaran bimbingan 

3. Kesibukan pembimbing 

4. Permintaan pembimbing 

5. Karena pembimbing berhalangan 

6. Permohonan mahasiswa yang bersangkutan kalau ada 

ketidaksepakatan antara pembimbing pertama dan 
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pendamping tentang masalah yang ditulis mahasiswa 

yang mengakibatkan kerugian di pihak mahasiswa. 

Permohonan ini dapat diajukan tiga bulan setelah 

penetapan pembimbing utama dan pembimbing 

pendamping. 

7. Penggantian pembimbing skripsi tersebut, dilakukan oleh 

Dekan dan diinformasikan kepada pembimbing yang 

diganti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. PENYUSUNAN SKRIPSI 

2.1. PENYUSUNAN USULAN PENELITIAN 

Usulan Penelitian  merupakan kegiatan awal atau bagian dari 
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pembuatan skripsi. Pembuatan usulan penelitian merupakan 

kegiatan akademik mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

yang merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh dalam 

menyelesaikan studi yang terkait dengan keahliannya dan 

dipertanggungjawabkan oleh mahasiswa secara individu.   

Penyusunan usulan penelitian mengikuti langkah-langkah 

sebagai berikut :  

1. Pengajuan judul, beserta draft singkat dari latar belakang 

masalah serta masalah penelitian yang dibuat untuk 

mendukung judul penelitian tersebut. 

2. Penetapan judul,  

3. Penetapan pembimbing Tugas Akhir 

4. Bimbingan,  

5. Perbaikan, dan  

6. Menyerahkan usulan penelitian yang telah disetujui 

pembimbing kepada bagian akademik. 

 

2.1.1.  Komponen Usulan Penelitian  

Usulan Penelitian mempunyai komponen–

komponen baku sebagai berikut : 

2.1.1.1. Pendahuluan 

Pendahuluan berisi: latar belakang masalah yang 

disertai dengan data atau sumber yang valid yang berisi 

antara lain : identifikasi masalah, pembatasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat 

penelitian. 

 2.1.1.2. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka berisi : (1) kajian teori secara 

komprehensif yang meliputi deskripsi, analisis dan 

sinskripsi  mengenai teori, pemikiran mutakhir tentang 

berbagai isu yang relevan dengan masalah yang diteliti, 

(2) kajian hasil-hasil penelitian yang relevan, (3) 

kerangka pikir atau kerangka konsep yang merupakan 

kajian teoritis tentang keterkaitan antar variabel dalam 

menjawab atau memecahkan permasalahan penelitian, 

(4) rumusan hipotesis. Referensi yang digunakan 

adalah referensi yang terbit 10 tahun terakhir. 

 

 2.1.1.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian berisi : (1) jenis penelitian dan 

desain penelitian, (2) subjek penelitian (penelitian 

kualitatif), populasi dan sampel (penelitian kuantitatif), 

(3) variabel atau objek penelitian yang dilengkapi 
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dengan definisi operasionalnya, (4) lokasi atau latar 

(setting) penelitian seperti pada penelitian kualitatif, 

(5) teknik pengumpulan data dan instrumen, (6) teknik 

pengujian validitas dan reliabilitas instrumen 

penelitian, dan (7) teknik analisis data.  

 

2.1.2.  Format dan Tata Tulis Proposal 

 Usulan penelitian skripsi dibuat dengan 

mengikuti aturan, format, dan tata tulis yang ditetapkan 

dalam Bab III, sedangkan sampul dibuat sesuai dengan 

contoh format sampul skripsi  pada lampiran buku ini. 

 

2.2.  ISI USULAN PENELITIAN /SKRIPSI  

2.2.1. BAGIAN PEMBUKAAN/AWAL 

 Bagian awal usulan penelitian /skripsi  seragam 

untuk ke delapan program studi, dengan susunan 

sebagai berikut : 

 

Bagian Pembukaan/Awal usulan penelitian  
LEMBAR SAMPUL LUAR  harus ada 

LEMBAR SAMPUL DALAM  harus ada 

LEMBAR PERSETUJUAN  harus ada 

DAFTAR ISI    harus ada 

DAFTAR TABEL   kalau ada tabel 

DAFTAR GAMBAR   kalau ada gambar 

DAFTAR LAMPIRAN   kalau ada lampiran 

 

Bagian Pembukaan/awal skripsi  
LEMBAR SAMPUL LUAR  harus ada 

LEMBAR SAMPUL DALAM  harus ada 

LEMBAR PERSETUJUAN  harus ada 

LEMBAR PENGESAHAN  harus ada 

LEMBAR PERNYATAAN  harus ada 

ABSTRAK    harus ada 

ABSTRACT    harus ada 

RIWAYAT HIDUP   harus ada 

KATA PENGANTAR   harus ada *) 

LEMBAR UCAPAN TERIMA KASIH      harus ada 

DAFTAR ISI    harus ada 

DAFTAR TABEL    kalau ada tabel 

DAFTAR GAMBAR    kalau ada gambar 

DAFTAR LAMPIRAN                 kalau ada lampiran 

 

Sampul (sampul luar) 

Sampul skripsi  memuat judul, lambang Universitas 

Palangka Raya, nama lengkap dan nomor induk 

mahasiswa, maksud penulisan, nama program studi, 
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nama program pascasarjana, nama universitas, dan 

tahun penyelesaian. Sampul luar ditetapkan lunak/tipis.  

Bahan yang digunakan adalah karton buffalo atau 

linen, dengan warna abu-abu (Contoh  Lampiran 2). 

 

Sampul dalam 

Sampul dalam sama dengan sampul luar, dicetak pada 

kertas HVS berwarna putih (Contoh Lampiran 2). 

 

Lembar Persetujuan 

Lembar persetujuan memuat bukti persetujuan 

akademik dari Pembimbing, Ketua Jurusan/Program 

Studi dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Palangka Raya.  Unsur-unsur yang harus 

ada di halaman ini adalah tulisan : 

- Lembar Persetujuan 

- Judul skripsi  

- Nama lengkap dan nomor induk mahasiswa 

- Pembimbing 

- Palangka Raya, ................. (tanggal) 

- Ketua Jurusan dan Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis. (Format download di bit.ly/febUPRadm). 

Lembar Pengesahan 

Lembar pengesahan memuat bukti pengesahan 

akademik dari tim penguji. Unsur-unsur yang harus ada 

di dalam halaman ini adalah tulisan : 

- Lembar Pengesahan 

- Judul skripsi  

- Nama lengkap dan nomor induk mahasiswa 

- Dipertahankan di depan Tim Penguji 

Jurusan..........................., tanggal 

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

- Tim Penguji (Format download di 

bit.ly/febUPRadm). 

Lembar pengesahan dibuat setelah ujian akhir dan 

skripsi diperbaiki dan telah mendapat pengesahan dari 

tim penguji.  

Kata Pengantar 

Kata pengantar dimaksudkan untuk menyampaikan 
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puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan ucapan 

terimakasih kepada pihak-pihak yang berjasa dalam 

penulisan skripsi  serta harapan-harapan yang terkait 

dengan hasil penelitian. 

Daftar Isi 

Daftar isi memuat garis besar isi skripsi  berserta 

nomor halamannya.  Unsur skripsi  yang diamsukkan 

ke dalam daftar isi dimulai dari abstrak sampai dengan 

lampiran.  Halam sampul, judul, pengesahan, dan 

persembahan tidak perlu dimasukkan ke dalam daftar 

isi.  Meskipun demikian, halaman-halaman tersebut 

tetap diperhitungkan untuk pemberian nomor halaman.  

Penomoran dengan angka Romawi kecil. Daftar isi 

diketik satu spasi. 

Daftar Tabel 

Daftar tabel memuat nomor urut tabel, judul tabel, 

beserta nomor halaman tempat tabel tersebut disajikan 

(Contoh Lampiran 8). 

Daftar Gambar 

Daftar gambar (mencakup foto, skema, grafik, peta) 

disusun dengan sistematik nomor urut (angka arab), 

judul gambar beserta nomor halaman tempat gambar 

tersebut disajikan (Contoh Lampiran 9). 

Daftar Lampiran 

Daftar lampiran disusun dengan sistematika nomor 

urut (angka arab), judul lampiran beserta nomor 

halaman.  Nomor halaman lampiran merupakan 

kelanjutan dari nomor halaman skripsi  (Contoh 

Lampiran 10). 

2. 2. 2.   BAGIAN ISI/UTAMA 

 Sistematika penulisan bagian isi/utama Proposal 

dan skripsi FEB Universitas Palangka Raya. Proposal 

terdiri dari BAB I sampai BAB III, sedangkan Skripsi 

terdiri dari BAB I – BAB V.  Sitematika proposal dan 

skripsi yaitu: 

 

Bentuk I (Kuantitatif): 
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BAB I   PENDAHULUAN    

1.1. Latar Belakang Masalah   

1.2. Rumusan Masalah   

1.3. Tujuan Penelitian   

1.4. Manfaat Penelitian 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

2.2. Teori Yang Digunakan 

2.3.  Kerangka konsep penelitian 

2.4.  Hipotesis  penelitian 

 

BAB III  METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

3.2. Sumber informasi 

3.3. Instrumen penelitian  

3.4. Defenisi Operasional Variabel 

Penelitian 

3.5. Prosedur Pengumpulan Data 

3.6. Metode Analisis Data  

 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.2. Hasil Penelitian 

4.3. Pembahasan 

4.4. Implikasi Hasil Penelitian 

4.5. Keterbatasan penelitian 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

5.2. Saran 

  

 

 

Bentuk II (Kualitatif): 

 

BAB I   PENDAHULUAN    

1.1. Latar Belakang Masalah   

1.2. Rumusan Masalah 

1.3. Fokus Penelitian   

1.4. Tujuan Penelitian   

1.5. Manfaat Penelitian 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2. 1. Kajian Pustaka  

2. 2. Penelitian Terdahulu 

2. 3. Paradigma dan Alur Pikir 

 

BAB III  METODE PENELITIAN 

3. 1. Desain Penelitian 

3. 2. Lokasi Penelitian 

3. 3. Informan dan Peran Peneliti 

3. 4. Teknik Pengumpulan Data 

3. 5. Teknis Analsis Data 

 

BAB IV  HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN 

4. 1. Deskripsi Lokasi Penelitian 

4. 2. Hasil Penelitian 

4. 3. Analisis Data 

4. 4. Pembahasan 

 

BAB V SIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI 

PENELITIAN 

5.1. Simpulan 

5.2. Saran 

5.3. Implikasi Penelitian 

 

2.3. PENJELASAN BAGIAN UTAMA/ISI 

2.3.1.    Bagian Pokok Skripsi 

Bagian pokok skripsi adalah bagian inti dari 

skripsi yang merupakan hasil karya tulis ilmiah yang 

dihasilakan mahasiswa. Bagian pokok skripsi, secara 

umum terdiri dari beberapa bab. Jumlah bab da nisi 

masing-masing bab dapat disesuaikan dengan 

penambahan untuk penekanan problem solving studi 

kasus. Masalah yang diangkat untuk skripsi dalam 

bidang manajemen dapat bersumber dari penerapan 

suatu aspek teori atau dari kebutuhan dalam proses 

pengambilan keputusan praktis. 

Bagian pokok skripsi memuat liam komponen, 

yaitu pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, 

hasil penelitian dan pembahasan, serta kesimpulan 

dan saran. Oleh karena itu, bila setiap komponen 

tersebut dibahas dalam bab tersendiri, maka skripsi 

akan terdiri dari lima bab yaitu Bab I Pendahuluan, 
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Bab II Kajian Pustaka, Bab III Metode Penelitian, 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, serta Bab 

V Kesimpulan dan Saran. Beberapa pokok pikiran 

yang ada di setiap bab tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

 

Bab I     Pendahuluan 

Bab pendahuluan memuat latar belakang penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat 

penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut : 

1.1. Latar Belakang 

Sub bab latar belakang harus memuat fenomena yang 

akan diteliti baik bersumber dari hasil observasi, 

kajian literatur, maupun hasil-hasil penelitian 

terdahulu. Pada sub bab ini, peneliti harus 

menjelaskan alasan mengapa memilih variabel 

tertentu (bukan variabel lain) menjadi penting untuk 

diteliti dan mengapa memilih objek lokasi penelitian 

(apa keunikan, hal-hal yang membuat objek menarik 

untuk diteliti). Latar belakang juga harus memuat 

data atau fakta yang relevan dengan masalah 

penelitian. Data atau fakta yang disertakan harus 

dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, 

relevan, sesuai waktunya (up to date), dan lengkap 

dalam mendukung alasan pemilihan judul. Mampu 

menjelaskan keunikan atau kebaruan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Merupakan penyederhanaan masalah yang rumit dan 

kompleks dirumuskan menjadi masalah yang dapat 

diteliti (research problems) atau merumuskan kaitan 

antara kesenjangan pengetahuan ilmiah atau 

teknologi yang akan diteliti dengan kesenjengan 

pengetahuan ilmiah yang lebih luas atau 

menunjukkan secara tegas permasalahan yang 

hendak dicari pemecahannya. Di dalam 

menyampaikan perumusan masalah harus relevan 

dengan judul dan metode penelitian yang akan 

digunakan. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Menyebutkan secara jelas dan tegas tujuan yang ingin 



 

 

16 Pedoman penulisan skripsi FEB UPR 2020 

 

dicapai dari penelitian. Dalam beberapa hal tujuan 

penelitian juga tersirat dalam judul skripsi. Tujuan 

penelitian harus sinkron dengan rumusan masalah 

atau mampu menggambarkan capaian yang ingin 

dijelaskan dari hasil penelitian tersebut. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Mengindikasikan kemungkinan pemanfaatan, 

penerapan, atau sumbangan hasil penelitian terhadap 

berbagai pihak yang membutuhkan hasil penelitian 

pada skripsi tersebut, misalnya manfaat penelitian 

bagi peneliti, bagi instansi terkait, bagi objek lokasi 

penelitian, bagi mahasiswa atau peneliti selanjutnya. 

 

BAB II    Kajian Pustaka 

Pada bab kajian pustaka dikemukakan beberapa 

sub bagian mulai dari penelitian terdahulu, atau teori-

teori yang terkait, kerangka pikir penelitian, dan 

konsep hipotesis  penelitian.  Referensi yang 

digunakan dalam kajian pustaka wajib menggunakan 

referensi 10 tahun terakhir minimal 80% dari jumlah 

Daftar pustaka yang digunakan. 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu pada skripsi adalah untuk 

membantu mahasiswa dalam memahami variabel-

variabel  yang akan diteliti, karakteristik objek 

penelitian, alat analisa, maupun hasil penelitian 

terdahulu. Pada bagian ini dicantumkan beberapa 

rujukan penelitian yang relevan dengan judul 

penelitian yang dipilih oleh mahasiswa. Penelitian 

terdahulu harus sesuai dengan judul, tema, atau topik 

skripsi yang diajukan. Penelitian terdahulu yang 

digunakan sebagai rujukan sebaiknya berasal 

penelitian yang terpublikasi atau tidak, baik secara 

nasional maupun internasional. Untuk lebih 

memperjelas bagian ini, bentuk penelitian terdahulu 

dapat dibuat dalam bentuk tabel ataupun paragraf 

singkat untuk setiap judul.  

Dalam kajian penelitian terdahulu mahasiswa wajib 

menggunakan Jurnal Internasional dan Jurnal 

nasional yang bereputasi. 
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Berikan bentuk penelitian-penelitian terdahulu yang 

disusun dalam bentuk paragraf: 

1) Hubungan antara komitmen organisasional dan 

knowledge sharing 

Karena perilaku berbagi pengetahuan dianggap 

sebagai perilaku individualistik (Bock dan Kim, 

2002), hal ini sangat penting untuk mengetahui 

bagaimana individu secara realistis dan memberi 

dampak yang berbeda pada perilaku berbagi 

pengetahuan pegawai. Menurut Chang, et al (2015), 

menjelaskan bahwa komitmem organisasional 

memiliki dampak yang signifikan terhadap OCB 

melalui implementasi langsung KS dalam sebuah 

organisasi. Jelas, ini menyoroti peran penting KS 

dalam memfasilitasi perilaku altruistik karyawan 

dalam sebuah organisasi menuju kinerja tertinggi 

  

Kajial penelitian terdahulu juga dirangkum dalam 

tabel penelitian terdahulu seperti dalam tabel berikut: 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

           

No 

Nama 

Penelitian 

dan 

Tahun 

Penelitian 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Yang 

Diteliti 

Alat 

Analisis 

Hasil 

Penelitian 

1.  Durst, S., & 
Edvardsson, 
I. R. (2012) 

Knowledge 
management in 
SMEs: 
a literature 
review 

Knowledge 
Management 

Literature 
reviriew 

Kemampuan 
mengelola 
pengetahuan 
mampu 
meningkatkan 
kinerja usaha 
kecil. 

....      

 Sumber : Data Sekunder,   Tahun 

 

2.2 Teori Yang Digunakan 

Dalam bagian ini termuat kajian teori atau unsur-

unsur teori (konsep, proposisi dan sebagainya) yang 

relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian 

secara sistematis dan analitik. artinya, bab ini tidaklah 

sekedar berisi kutipan atau pencatuman teori-teori, 

konsep, propinsi dan paradigma secararuntut berjajar 

yang diambil dari berbagai sumber (tidak sekedar 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/13673271211276173/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/13673271211276173/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/13673271211276173/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/13673271211276173/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/13673271211276173/full/html
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copy and paste). Bagian ini harus merupakan hasil 

rumusan dan proses persandingan, perbandingan dan 

dialog antar teori, konsep,proposisi, paradigma yang 

ada (mulai dari yang klasik sampai yang mutakhir) 

yang kemudian penelitian menarik benang merahnya 

dengan bermuara pada penguraian karangka atau 

karangka pikir yang mengarah ke hipotesis  (jika 

penelitian mengarah pada pengujian hipotesis ). 

Sumber kajian pustaka berasal dari kutipan buku teks, 

jurnal ilmiah serta sumber-sumber lain yang relevan. 

Mahasiswa disarankan untuk menggunakan sumber 

kajian pustaka paling tidak yang 

dipublikasikan/dicetak/diterbitkan dalam kurun 

waktu 10 (Sepuluh) tahun terakhir. Dari uraian yang 

ad di kajian pustaka ini diharapkan bisa memberikan 

landasan ilmiah tentang perumusan metode serta arah 

penelitian. Sebagai catatan, bagian ini tidak terbatas 

pada satu poin sub bab saja namun bisa disesuaikan 

dengan banyaknya teori yang akan digunakan pada 

skripsi. Berikut contoh sederhana urutan teori yang 

dicantumkan pada bagian ini : 

2.2.  Pemasaran 

………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…… 

2.3.  Manajemen Pemasaran 

………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…… 

2.3.1  Definisi 

……………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………………… 

Dan Seterusnya 
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2.3. Kerangka Konseptual Penelitian 

Sebelum mengembangkan sebuah kerangka konseptual 

penelitian (The conceptual framework of research) peneliti 

harus menggambarkan alur pikir sebuah proses penelitian 

dalam bentuk gambar kerangka pikir penelitian. Kerangka 

pikir merupakan keterkaitan antara fenomena, teori, 

penelitian terdahulu, variabel yang diteliti, alat analisa, 

hasil penelitian, kesimpulan, dan saran disajikan dalam 

bentuk gambar atau bagan. Berikut contoh karangka pikir 

penelitian : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dalam penelitian kuantitatif mengembangkan kerangka 
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konseptual merupakan kewajiban yang harus digambarkan 

oleh seorang peneliti. Sugiyono (2014) menyatakan bahwa 

kerangka konsep akan menghubungkan secara teoritis antara 

variabel-variabel penelitian yaitu antara variabel independen 

dengan variabel dependen serta variabel moderator atau 

mediator. Berikut contoh kerangka konsep penelitian: 

 

 

 

 

 

 

2.4. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis, berisi jawaban sementara dari pertanyaan-

pertanyaan penelitian yang masih bersifat praduga.  

 

BAB III. METODE PENELITIAN; Bab ini berisi: 

3.1. Jenis Penelitian, menjelaskan tentang jenis penelitian 

yang digunakan serta dasar atau alasan pemilihan jenis 

penelitian tersebut. Misalnya penelitian kualitatif, penelitian 

kuantitatif atau penelitian campuran. 

3.2. Sumber informasi, menjelaskan data primer dan data 

sekunder yang digunakan dalan penelitian. Sumber data 

primer untuk penelitian kuantitatif disebut dengan populasi 

dan sampel. 

3.3. Instrumen penelitian, jelaskan proses pengembangan 

instrumen penelitian dapat berupa kuesioner, pedoman 

wawancara atau pedoman observasi, atau tes dan non tes. 

Pengembangan instrumen penelitian merujuk kepada 

instrument yang sudah peneliti sebelumnya atua instrumen 

yang dikembangkan sendiri. Bila instrument dikembangkan 

sendiri, maka perlu melibatkan pakar di bidangnya. Validitas 

dan realibilitas instrument juga perlu dilaporkan.  

3.4. Defenisi Operasional Variabel Penelitian, mejelaskan 

operasional defenisi variabel yang digunakan, mulai dari teori 

konsep/variabelnya, defenisi variabel, dimensi, indikator dan 

item-item pernyataan/pertanyaan yang akan digunakan dalam 

Variabel A 

Variabel B 

Variabel C Variabel D 
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instrumen penelitia. Sumber rujukan yang digunakan dalam 

operasional variabelnya. 

3.5. Prosedur Pengumpulan Data, jelaskan proses 

memperoleh data atau akses memperoleh data, waktu dan 

frekuensi pengumpulan data.  

3.6. Metode Analisis Data, jelaskan metode analisis yang 

digunakan, misalnya berupa analisis deskriptif, deskriptif 

kuantitatif atau analisis statistik. 

 

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian, mendeskripsikan 

tentap obyek penelitian secara singkat, penjelasan yang 

relevan dengan permasalahan penelitian yang dikaji. 

4.2. Hasil Penelitian, hasil penelitian menjelaskan tentang 1) 

karakterisitik responden, yang menggambarkan 

karakter responden yang terlibat dalam penelitian. 2) 

Hasil analisis deskriptif, penjelasan dan 

menggambarkan tetang penghimpunan, penataan, 

peringkasan dan penyajian data dengan harapan agar data 

lebih bermakna, mudah dibaca dan mudah dipahami oleh 

pengguna data. Statistik deskriptif hanya sebatas 

memberikan deskripsi atau gambaran umum tentang 

karakteristik objek yang diteliti. 3). Hasil Analisis 

statistik inferensial, menjelaskan hasil perhitungan 

statisik yang digunakan, memberikan makna dari angka-

angka yang diperoleh.  

4.3. Pembahasan, berisi analisis dan sintesis temuan 

penelitian yang dikaitkan dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya atau berkaitan dengan teori-teori yang 

dijelaskan pada BAB II. Kedalaman analisis dan sintesis 

dalam BAB IV ini sangat penting karena dapat menjadi 

indikasi pemahaman peneliti dalam memahami 

permasalahan yang berkaitan dengan konteks dan lingkup 

kajian yang luas. Menjelaskan juga implikasi teoritis dari 

hasil penelitian tersebut. 

4.4. Keterbatasan penelitian,  memaparkan hal-hal atau 

variabel yang sebenarnya tercakup di dalam keluasan 

lingkup penelitian tapi karena kesulitan-kesulitan 

metodologis atau prosedural tertentu sehingga tidak dapat 

dicakup di dalam penelitian dan di luar 

kendalikan peneliti. Keterbatasan ini dijelaskan 

berdasarkan pengalaman peneliti selama melakukan 

penelitian, sehingga ada beberapa faktor yang bisa 
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dikembangkan untuk penelitian kedepan. Sehingga 

peneliti bisa menyarankan hal-hal yang berkaitan dengan 

variabel, atau metode yang digunakan untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

BAB V. Kesimpulan, dan Saran, berisi: 

5.1 Kesimpulan; merupakan sintesis hasil penelitian. Dalam 

menyusun kesimpulan kaitkan kembali dengan rumusan 

masalah. Kesimpulan merupakan jawaban dari 

pertanyaan-pertanyaan penelitian. Kesimpulan bersifat 

naratif dan mengihindari pengulangan angka-angka 

statistik dalam bab IV. 

5.2. Saran; lebih spesifik sesuai hasil analisis. Sebaiknya saran 

bersifat operasional, jelas kepada siapa atau institusi apa 

saran tersebut ditujukan. Saran untuk penelitian kedepan 

dengan merujuk pada keterbatasan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

2.4. BAGIAN UTAMA ATAU BAGIAN NASKAH 

Format Penelitian Kualitatif . 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bagian ini menerangkan keternalaran (kerasionalan) mengapa 

topik yang dinyatakan pada judul skripsi itu diteliti. Untuk 

menerangkan keternalaran tersebut perlu dijelaskan dulu 

pengertian topik yang dipilih. Kemudian diterangkan argumen 

yang melatarbelakangi pemilihan topik itu dari sisi substansi 

dalam keseluruhan sistem substansi yang melingkupi topik itu. 

Dalam hal ini dapat dikemukakan misalnya, adanya 

kesenjangan antara harapan dan kenyataan, antara teori dan 

praktek, konsep dalam topik. Kesenjangan kinerja 

(manajemen atau fenomena gap, kesenjangan hasil penelitian, 

kesenjangan teori). Setelah itu, diterangkan keternalaran 
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pemilihan topik dari paradigma penelitian sejenis. Untuk itu 

perlu dilakukan kajian pustaka yang memuat hasil-hasil 

penelitian tentang topik atau yang berkaitan dengan topik yang 

dipilih. Dengan melihat hasil yang diperoleh dalam penelitian 

sebelumnya, dapat ditunjukkan bahwa topik yang dipilih 

masih layak untuk diteliti. Topik yang pemah diteliti boleh saja 

diteliti, asal penelitian yang baru itu dapat menghasilkan 

sesuatu yang baru, yang berbeda, dan dapat mengatasi 

kekurangan hasil penelitian sebelumnya, atau dalam penelitian 

yang baru itu digunakan teori atan metode yang berbeda dan 

diduga dapat menghasilkan temuan yang lain dan sebelumnya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah adalah rumusan persoalan yang perlu 

dipecahkan atau pertanyaan yang perlu dijawab dengan 

penelitian. Rumusan itu sebaiknya disusun dalam bentuk 

kalimat tanya, atau sekurang-kurangnya mengandung kata-

kata yang menyatakan persoalan atau pertanyaan, yakni apa, 

siapa, berapa, seberapa, sejauhmana, bagaimana (bisa tentang 

cara atau wujud/keadaan), di mana, ke mana, dari mana, 

mengapa, dan sebagainya. Perumusan masalah harus 

diturunkan dari rumusan topik, tidak boleh keluar dan lingkup 

topik. Oleh karena itu, rumusan masalah hendaknya 

mencakupi semua variabel yang tergambarkan dalam topik. 

Kalau ada variabel umum dan khusus, hendanya dirumuskan 

masalah pokok beserta sub-sub masalahnya. Jadi, rumusan 

masalah harus terinci dan terurai dengan jelas agar dapat 

dipecahkan dan dicarikan data pemecahannya. Perumusan 

masalah yang baik harus memungkinkan untuk menemukan 

metode penemuan data dan pemecahannya secara tepat atau 

akurat. Untuk itu, sebelum masalah dirumuskan perlu 

diidentifikasi dengan baik. 

Masalah yang operasional memiliki ciri, antara lain: (1) 

masalahnya dapat dipecahkan, (2) menggambarkan variabel 

penelitian yang jelas, (3) bentuk dan jenis data yang diperlukan 

dapat dipastikan secara akurat, (4) teknik pengumpulan data 

dapat ditentukan secara tepat, dan (5) teknik analisis data dapat 
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diterapkan secara tepat. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian mengungkapkan apa yang hendak dicapai 

dengan penelitian. Tujuan dirumuskan sesuai dengan rumusan 

masalah dan banyaknya tujuan hams konsisten dengan jumlah 

perumusan masalah. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Kegunaan penelitian menguraikan kegunaan atau pentingnya 

penelitian yang dilakukan, baik bagi pengembangan ilmu 

(teoretis) maupun bagi kepentingan praktis. Uraian ini 

sekaligus berfungsi untuk menunjuklcan bahwa masalah yang 

dipilih memang layak diteliti dan signifikan. 

 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Pustaka 

Mengemukakan secara sistematis teori-teori yang dapat 

digunakan sebagai acuan dalam membahas permasalahan 

penelitian. Uraian ini pada intinya merupakan telaah pustaka 

dan memuat garis-garis besar pemikiran teoritis yang akan 

menuntun peneliti kedalam rerangka pemikiran teoritis 

sebagai dasar dalam perumusan hipotesis  penelitian (jika 

penelitian menggunakan hipotesis ). Kajian teori bersumber 

dari buku teks, jurnal, basil penelitian terdahulu, dan lain-lain. 

 

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu (Menyesuaikan dengan 

Kondisi) 

Hasil penelitian terdahulu mengungkapkan basil penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang bisa dirujuk 
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dari jurnal, prosiding, skripsi, skripsi  ataupun disertasi yang 

relevan dengan masalah yang diteliti. 

 

2.3 Rerangka Konseptual 

Rerangka konseptual merupakan sintesa dan serangkaian teori 

yang tertuang dalam kajian pustaka, yang pada dasarnya 

merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam 

memberikan solusi atau altematif solusi dari serangkaian 

masalah yang ditetapkan. 

 

BAB III. METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Jenis penelitian apa yang dilakukan dalam skripsi hams 

diungkapkan dengan jelas, disertai dengan pendekatan yang 

digunakan. Pada bagian ini jugs diungkapkan mengenai jenis 

dan somber data penelitian 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian hams diungkapkan dengan jelas. 

 

3.3 Informan dan Peran Peneliti 

Informan merupakan seseorang yang memberikan sumber data 

yang hams diungkapkan secara jelas oleh peneliti. Begitu pula 

peran peneliti dalam penelitian perlu diungkapkan secara lebih 

jelas tahap demi tahap dalam proses penelitian. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai 

cara, antara lain dilakukan melalui studi pustaka, terutama 
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yang berhubungan dengan data-data sekunder. Sementara itu 

data primer dapat dilakukan melalui studi lapangan, berupa; 

eksperimen, observasi atau wawancara dengan metode 

kuesioner. Cara mengumpulkan data dapat ditentukan pada 

setiap penentuan sampel secara jelas. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data mencakup model analisis/teknik analisis 

yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan. Dalam 

pendekatan lcualitatif tidak menggunakan model statistik, 

tetapi boleh didukung oleh data kuantitatif. 

 

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian menguraikan data-data apa raja yang 

diperoleh dilapangan sesuai dengan topik permasalahan yang 

sudah diungkapkan pada bab sebelumnya. Data-data inilah 

yang akan dianalisis guna menjawab permasalahan dan tujuan 

penelitian. 

4.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian 

Menguraikan gambaran wnum lokasi penelitian yang meliputi 

letak wilayah dan geografis, kondisi ekonomi wilayah dan 

aspek penting lainnya yang relevan dengan fokus kajian 

penelitian (sesuaikan dengan objek penelitiaannya). Gambaran 

data ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam melakukan 

pembahasan hasil penelitian dan mengemukakah 

rekomendasi. 

 

4.1.2 Analisis Data 
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Menginterpretasikan basil pengolahan data secara kualitatif 

sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan 

 

4.2 Pembahasan 

Bertujuan untuk mendiskusikan dan menginterpretasi hasil 

penelitian. Interpretasi terhadap hasil penelitian merupakan 

basis dalam membangun temuan-temuan penelitian. Oleh 

karena itu dalam pembahasan perlu dikaitkan dengan teori-

teori yang relevan. 

 

BAB V. SIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI 

PENELITIAN 

5.1 Simpulan 

Simpulan merupakan jawaban dari tujuan yang ingin dicapai. 

Penarikan kesimpulan harus dilakulcan sesuai dengan hasil 

pembahasan penelitian. Kesimpulan ini dirumuskan dengan 

kalimat yang sederhana dan padat berupa pointer-pointer. 

 

5.2 Saran 

Saran merupakan tindak lanjut dan mengacu pada simpulan 

(temuan penelitian), serta terkait dengan manfaat yang 

diharapkan. Saran-saran hendaklah bersifat aplikatif. 

 

5.3 Implikasi Penelitian 

Suatu pertanyaan dasar yang bermakna besar, apa implikasi 

penelitian yang kita lakukan, apa searah dengan tujuan 

penelitian yang direncanakan dan atau mempunyai manfaat 

bagi dunia usaha, dunia pendidikan dan dunia-dunia lain 

implikasi penelitian. Atas dasar kesimpulan penelitian kita 
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maka ada tuntutan untuk dapat mengimplementasikan 

penelitian tersebut ke arah tujuan dan manfaat yang 

diharapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. BAHAN DAN FORMAT SKRIPSI 

6.1. Bahan 

Penampilan merupakan faktor penting untuk mewujudkan tugas 

akhir yang rapi dan seragam.  

6.1.1. Kertas Spesifikasi kertas yang digunakan:  

❖ Jenis    : HVS  

❖ Warna   : Putih polos  

❖ Berat   : 80 gram  

❖ Ukuran   : A4 (21,5 cm x 29,7 cm)  

6.1.2. Untuk sampul luar (kulit luar) ditetapk lunak/tipis. Bahan 

yang digunakan adalah karton buffalo atau linen dengan 

warna kuning. 

6.1.3. Antara bab yang satu dengan yang lain diberi pembatas 

dengan kertas dosrlah (dorslag) bewarna kuning dengan 

tulisan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPR (Contoh 

terlampir). 

 

6.2. Format skripsi 
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Penyajian naskah 

6.2.1. Pengetikan  

Pengetikan dilakukan pada satu muka atau sisi kertas, 

tidak dibuat bolak balik. 

6.2.2. Ketentuan pengetikan adalah sebagai berikut:  

1. Pencetakan dilakukan pada satu sisi kertas (single side)  

2. Posisi penempatan teks pada tepi kertas:  

❖ Batas kiri   : 4 cm dari tepi kertas  

❖ Batas kanan   : 3 cm dari tepi kertas  

❖ Batas atas   : 3 cm dari tepi kertas  

❖ Batas bawah  : 3 cm dari tepi kertas  

3. Huruf menggunakan jenis huruf Times New Roman 

12 poin (ukuran sebenarnya) dan diketik rapi (rata kiri 

kanan – justify) atau huruf Arial dengan ukuran font 

11.  

4. Pengetikan dilakukan dengan spasi 1,5 (Line spacing 

= 1.5 lines).  

5. Ukuruan huruf yang digunakan adalah sebagai berikut 

: 

❖ Untuk judul dalam bahasa Indonesia ukuran font 

max. 18, judul dalam bahasa Inggris ukuran font 

14 

❖ Untuk nama penulis ukuran font 12 

❖ Untuk nama lembaga ukuran font max. 16 

❖ Judul   diketik dengan huruf kapital, dengan jarak 

5 cm dari tepi atas, dan dengan jarak seimbang  

dari tepi kiri dan kanan  

3.2.3.  Spasi 

1. Jarak antara baris yang satu dengan baris berikutnya 

adalah dua  spasi; 

2. Jarak antara tajuk bab (judul bab) dengan teks 

pertama yang ditulis atau  antara tajuk bab dengan 

tajuk anak bab adalah 4 spasi; 

3.  Jarak antara tajuk anak bab dengan baris pertama 

teks  adalah dua spasi dan alinea teks diketik 

menjorok ke dalam lima ketokam; 

4. Jarak antara baris akhir teks dengan tajuk anak bab 

berikutnya adalah empat spasi; 

5. Jarak antara teks dengan table, gambar grafik, 
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diagram, adalah tiga spasi; 

6. Alinea baru  diketik menjorok ke dalam lima 

ketukan dari margin kiri teks; jarak antar alinea 

adalah dua spasi; 

7. Tajuk bab ditempatkan pada halaman baru. 

3.2.3. Abstrak  dan Abstract 

Pengetikan Abstrak 

1. Jarak spasi dalam pengetikan ABSTRAK adalah satu 

setengah spasi; 

2. Jarak antara judul ABSTRAK dengan teks pertama 

ringkasan adalah empat spasi; 

3. Jarak alinea yang satu dengan alinea  yang lain adalah 

satu setengah spasi; 

4. Alinea baru diketik menjorok ke dalam lima ketukan 

dari margin kiri teks. 

Pengetikan Abstract (dalam bahasa Inggris) 

Pada dasarnya sama seperti butir 3.2.3 di atas, tetapi judul 

ABSTRACT dan seluruh teks dalam bahasa Inggris dan 

diketik dengan huruf miring.  

3.2.4. Penomoran Bab, Anak Bab, dan Paragraf 

1. Penomoran Bab menggunakan angka Romawi 

kapital, 

2. Penomoran anak bab menggunakan angka Arab, 

diketik pada margin sebelah kiri (misalnya 2.1. 2.2. 

dst.) 

3. Penomoran cucu bab disesuaikan  dengan nomor bab 

(misalnya, 2.2.2. 2.1.2.  dst.) 

3.2.5. Penomoran Halaman 

 Halaman Bagian Awal 

1. Penomoran bagian awal skripsi , mulai dari halaman 

judul (halaman sesudah sampul) sampai dengan 

halaman daftar Lampiran menggunakan angka 

Romawi kecil ( i, ii, dst). 

2. Halaman judul dan halaman persetujuan pembimbing 

tidak diberi nomor urut halaman, tetapi 

diperhitungkan sebagai halaman i dan halaman ii 

(nomor halaman tersebut tidak diketik) 

3. Halaman Ringkasan sampai dengan halaman 

Lampiran diberi nomor dengan angka Romawi kecil 

yang merupakan kelanjutan dari halaman judul dan 

halaman persetujuan pembimbing (halaman iii, iv, 

dst.) 

4. Nomor halaman diletakan pada pias (lajur) atas 
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sebelah kanan, berjarak tiga spasi dari margin atas 

(bagian pertama teks pada halaman itu) dan angka 

terakhir nomor halaman itu lurus dengan margin 

kanan teks. 

3.3. BAGIAN UTAMA/ISI 

Pembagian nomor halaman pada bagian inti skripsi  ditetapkan 

sebagai berikut : 

1. Penomoran mulai dari Bab I (PENDAHULUAN) sampai 

dengan bab terakhir (KESIMPULAN DAN SARAN) 

menggunakan  angka Arab (1, 2 dst) diletakkan pada pias 

sebelah kanan, berjarak tiga spasi dari margin atas (baris 

pertama teks pada halaman itu) dan angka terakhir nomor 

halaman itu lurus dengan margin kanan. 

2. Pada tiap halaman yang bertajuk, mulai dari Bab I 

(PENDAHULUAN) sampai dengan bab terakhir 

(KESIMPULAN DAN SARAN)  nomor halaman diletakkan 

pada pias bawah persis di tengah-tengah, berjarak tiga spasi 

dari margin bawah. 

 

3.4.   BAGIAN AKHIR/PENUTUP 

Bagian Akhir 

Pembagian nomor halaman pada bagian inti skripsi  ditetapkan 

sebagai berikut : 

1. Penomoran bagian akhir skripsi , mulai dari  DAFTAR 

PUSTAKA sampai dengan LAMPIRAN menggunakan 

angka Arab  diletakkan pada pias atas sebelah kanan, 

berjarak tiga spasi dari margin atas (baris pertama teks pada 

halaman itu) lurus dengan margin kanan. 

2. Pada tiap halaman  yang bertajuk, mulai dari DAFTAR 

PUSTAKA sampai dengan RIWAYAT HIDUP nomor 

halaman diletakkan pada pias bawah  persis di tengah-

tengah,  berjarak tiga spasi dari margin bawah. 

3. Nomor halaman bagian akhir ini merupakan kelanjutan 

nomor halaman bagian inti. 
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 IV.  CARA PENULISAN 

4. 1. KATA-KATA LATIN, ASING, DAN  DAERAH *)   
Kata Latin, Asing, dan Daerah diketik dengan huruf miring, misalnya: 

et al., in vitro, dan rizhoma, Kelakai, Manjuhan. Penulisan Kata Latin 

yang menunjukkan spesies ditulis dengan huruf kapital pada awal kata, 

sedangkan kata berikut dengan huruf kecil dan ditulis dengan huruf 

miring. Misalnya: Oryza sativa, Glycine max, dan Fusarium oxysporum 

f. sp. cubense. Untuk penulisan nama latin yang pertama ditulis lengkap 

dan selanjutnya nama genus disingkat (contoh; G. max, O. sativa, dan 

seterusnya).  

 

4. 2.  PENGGUNAAN HURUF KAPITAL   
Huruf kapital digunakan pada :  

4.2.1.  Huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan 

nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan, 

contohnya: Allah, Yang Maha Kuasa, Alkitab, Islam, Weda; 

4.2.2.  Huruf pertama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, dan 

jabatan yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai 

pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama 

tempat, contohnya: Sultan Agung, Raden Arjuna Wiwaha, 

Presiden Habibie, Profesor Juju Wahju; 

4.2.3. Huruf pertama nama orang, nama bangsa, suku bangsa, bahasa, 

geografi, contohnya: Soedarmadi, Indonesia, Sunda, 

Sansakerta, Asia Tenggara; 

4.2.4. Huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa 

sejarah, contohnya: Hijriah, Masehi, Agustus, Sabtu, Idhul Fitri, 

Paskah, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia; 

4.2.5. Huruf pertama dan setiap unsur bentuk ulang sempurna dari 

nama negara, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, serta 

nama dokumen resmi, contohnya: Dramaga, Bogor, Undang-

Undang, Perserikatan Bangsa-Bangsa; dan 

4.2.6. Huruf pertama dan setiap unsur bentuk ulang sempurna dari 

nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan, 

contohnya: Asas-Asas Hukum Perdata, Dasar-Dasar Ilmu 

Ternak Perah. 

Huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama nama geografi 

yang digunakan sebagai nama jenis, misalnya: itik tegal, sapi madura, 

kambing jawa, kacang bogor, domba garut, dan lainnya. 

4. 3.  SINGKATAN KATA   
Penyingkatan kata yang digunakan disesuaikan dengan aturan 
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penyingkatan kata yang berlaku pada tata bahasa Indonesia, yaitu : 

4.3.1. Tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang, 

contohnya: A.M. Sangaji, T.B. Done, R.R. Noor, K. Mudikjo; 

4.3.2. Tanda titik dipakai pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat 

dan sapaan, contohnya: Ir., Dr., M.A., Ph.D., Bpk., Kol., M.Si., 

MSc., M.Sc.Agr.; 

4.3.3. Tanda titik dipakai pada singkatan kata ungkapan yang sudah 

sangat umum contohnya: a.n., u.b., yang terdiri atas tiga huruf 

atau lebih hanya dipakai satu titik, contohnya: dkk., dsb., dll.; 

 

4.3.4. Tanda titik dipakai juga untuk memisahkan angka jam, menit 

dan detik yang menunjukkan jangka waktu, contohnya: 4.25.10 

jam (4 jam, 25 menit, 10 detik); 

4.3.5. Tanda titik tidak dipakai dalam singkatan yang terdiri atas 

huruf-huruf awal kata atau yang terdapat dalam akronim yang 

sudah diterima oleh masyarakat, contohnya: DPR, MPR, KPBS, 

IPS, PT, CV, IPB; dan 

4.3.6. Tanda titik tidak dipakai dalam singkatan lambang kimia, 

satuan ukuran, takaran, timbangan dan mata uang, contohnya: 

Ca, Na, kg, kal, cm, Rp, US$. 

Penyingkatan kata asing ditulis sesuai dengan aturan yang berlaku pada 

kata asing tersebut, misalnya Company disingkat Co., Corporation 

disingkat Corp., Incorporation disingkat Inc., Limited disingkat Ltd., 

Agriculture disingkat Agric., Economics disingkat Econ., Journal 

disingkat J., Animal Science disingkat Anim. Sci., Abstract disingkat 

Abstr., Nutrition disingkat Nutr., Symposium disingkat Symp., dan 

banyak lagi lainnya.  

Penulisan singkatan tidak dibenarkan di awal kalimat, yang benar 

adalah : 
Dewan Perwakilan Rakyat sedang rapat anggaran di Senayan. 

Huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama nama geografi 

yang digunakan sebagai nama jenis, misalnya: salak pondoh, ubi 

cilembu, itik alabio, kacang bogor, dan lainnya. 

4. 4.  DAFTAR PUSTAKA   

Daftar pustaka adalah kumpulan sumber informasi yang digunakan 

dalam sebuah penulisan. Daftar pustaka disusun secara alfabetis. 

Sumber informasi yang dicantumkan dalam daftar pustaka merupakan 

yang dikutip dalam uraian/teks dan yang mendukung atau dipakai 

sebagai acuan. Informasi tentang sumber yang digunakan harus ditulis 

secara benar, lengkap, dan konsisten dengan menggunakan 
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format/standar tertentu. Daftar pustaka wajib menggunakan referensi 

10 tahun terakhir. Secara umum, format penulisan (citation style) 

dibedakan atas dua jenis berdasarkan golongan ilmu, yakni humanities 

style dan scientific style. American Psychological Association (APA) 

termasuk pada scientific style. 

Adapun ketentuan penulisan daftar pustaka standar APA, sebagai 

berikut: 

1. Sumber yang dikutip dalam uraian/teks harus ditulis lengkap dalam 

daftar pustaka. Sebaliknya, sumber yang terdapat dalam datar 

pustaka harus ditulis dalam teks sebagai kutipan. 

2. Nama penulis ditulis nama keluarga/nama belakang terlebih dahulu, 

kecuali nama Cina, Jepang, Korea, karena nama keluarga sudah di 

awal. 

Misalnya, 

Nama: Rizki Siddiq Nugraha, S.Pd. 

Penulisan: Nugraha, R. S. 

Nama: Park Ji Sung 

Penulisan: Park, J. S. 

Nama: Sir Arthur Doyle 

Penulisan: Doyle, A. 

3. Gelar kebangsawanan, akademik, dan keagamaan tidak perlu ditulis. 

4. Jika tidak terdapat nama penulis, judul karya dituliskan sebagai tema 

utama. 

5. Pada format APA, huruf pertama dari judul karya atau judul 

tambahan ditulis dengan huruf kapital. 

6. Baris kedua setiap sumber ditulis dengan jarak 5 ketuk/spasi 

dari margin kiri baris pertama dengan jarak antar baris 1 spasi. 

7. Daftar diurutkan berdasarkan abjad nama keluarga/nama belakang 

dengan jarak 1,5 spasi. 

 

Berikut contoh penulisan daftar pustaka standar APA dengan 

sejumlah jenis, sebagai berikut: 

1. Buku 
a. Penulis tunggal 

Nugraha, R. S. (2017). Pembelajaran tematik. Tasikmalaya: Tinta 

Pendidikan Indonesia. 

Indirani, S. P. (2017). Pembelajaran terpadu. Tasikmalaya: Tinta 

Pendidikan Indonesia. 

b. Penulis dua atau tiga 

Nugraha, R. S., & Indriani, S. P. (2017). Sekolah masa 

kini. Tasikmalaya: Tinta Pendidikan Indonesia. 
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c. Tidak ada nama penulis 

Pembelajaran tematik. (2015). Jakarta: Bina Pustaka. 

d. Bukan edisi pertama 

Indirani, S. P. (2017). Pembelajaran terpadu (2nd ed). Tasikmalaya: 

Tinta Pendidikan Indonesia. 

e.  Penulis berupa tim atau lembaga 

Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya. (2001). Pengelolaan 

perpustakaan. Tasikmalaya: Dinas Pendidikan Kota 

Tasikmalaya. 

f.  Buku berseri/multi volume 

Nugraha, R. S. (2015-2017). Pembelajaran tematik (Vols. 1-3). 

Tasikmalaya: Tinta Pendidikan Indonesia. 

g. Terjemahan 

Johan, K. (1998). Manajemen pendidikan (Siti Putri Indriani, 

Penerjemah.). Tasikmalaya: Tinta Pendidikan Indonesia. 

h. Makalah seminar, konferensi, dan sejenisnya 

Nugraha, R. S. (2015, Mei). Guru abad 21. Makalah yang 

diseminarkan di Konferensi Nasional Pendidikan Dasar, 

Jakarta. 

2.  Serial 

a.  Artikel jurnal 

Nugraha, R. S. (2016). Pembelajaran abad 21. Jurnal Pendidikan 

Dasar, 2 (1), hlm. 290-300. 

b.  Artikel majalah 

Indriani, S. P. (2015, Mei 9). Majalah pendidikan dasar. Tinta News, 

hlm. 20-23. 

c.  Artikel surat kabar 

Nugraha, R. S. (2017, Januari 13). Pembelajaran Abad 21. Koran 

Tinta, hlm. A4. 

d.  Artikel surat kabar tanpa penulis 

Pembelajaran Abad 21. (2016, September 30). Koran Tinta, hlm. 9. 

3. Wawancara 

Indriani, S. P. (2016, Mei 9). Wawancara personal. 

4. Karya lain dan karya noncetak 

a.  Acara televisi 

Nugraha, R. S. (Executive Producer). (2016, Maret 3). Pojok 

Pendidikan. [Television broadcast]. Jakarta: Tinta Pendidikan 

Indonesia TV. 

b.  Kaset video/Video Compact Disk (VCD) 

Tinta Pendidikan Indonesia (Producer). (2017). Pembelajaran 

tematik. [Videotape]. Tasikmalaya: Tinta Pendidikan 

Indonesia 

c.  Kaset audio 

Indriani, S. P. (Vocalist). (2017). Lagu anak Indonesia. [Audio 

Recording]. Tasikmalaya: Tinta Suara. 
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5.  Publikasi elektronik 

a.  Karya lengkap 

Indriani, S. P. (2017). Prinsip-prinsip inovasi pendidikan di 

Indonesia. November 8, 2017. Tinta Pendidikan Indonesia. 

http://www.tintapendidikanindonesia.com/2017/11/prinsip-

prinsip-inovasi-pendidikan-di.html. 

b.  Artikel jurnal di website 

Nugraha, R. S. (2017, Mei 9). Pembelajaran tematik. Jurnal 

Pendidikan Dasar, 2 (1),  hlm. 108-122. September 30, 2017. 

http://jurnalpendidikandasar-pembelajaran-tematik.html. 

c.Artikel Jurnal internasional 

Connolly, C., & Hyndman, N. (2006). The actual implementation of 

accruals accounting: caveats from a case within the UK public 

sector. Accounting, Auditing & Accountability 

Journal, 19(2), 272-290. 

d.  Dokumen lembaga 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 

(2013, Februari 8). Kurikulum 2013. Juni 5, 2015. 

http://kemendikbud-kurikulum-2013.html. 

e.  Penulis dan informasi waktu penerbitan tidak diketahui 

Pembelajaran tematik. (t.t.). September 30, 2017. 

http://www.tintapendidikanindonesia/pembelajarantematik/3

0-09-2017/ 

 

 
4. 5.   LAMPIRAN   

Lampiran menyajikan suatu materi yang sangat erat kaitannya 

dengan pembahasan yang dianggap terlalu rinci atau terlalu 

panjang untuk disajikan di dalam teks, tetapi sangat menunjang 

pembahasan tersebut. Materi lampiran dapat berupa informasi 

teknis tentang metode, contoh-contoh perhitungan statistik, tabel-

tabel, gambar-gambar, contoh suatu kasus, peta dan lain-lain. 

Lampiran disusun dengan nomor urut sesuai dengan urutan 

pembahasan di dalam Bagian Isi. 

Lampiran diberi nomor urut dan nomor halaman sehingga 

memudahkan pembaca mencarinya. Judul lampiran harus singkat 

dan jelas serta tidak menggunakan judul, tabel atau gambar yang 

sama dalam Bagian Isi. 

Lampiran didahului satu lembar yang hanya memuat kata 

”LAMPIRAN” di tengah-tengah halaman, dicetak tebal dengan 

ukuran (font) 12 point dan ditempatkan setelah halaman.  

Pembuatan judul lampiran sama dengan pembuatan judul tabel, 

hanya kata ”Tabel” diganti kata ”Lampiran”, di kiri atas, 

menjorok lima ketok. Isi lampiran dapat berupa tabel, gambar, 

http://jurnalpendidikandasar-pembelajaran-tematik.html/
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peta, teks, dan lainnya. 
 

V. PEMBUATAN TABEL, GAMBAR DAN LAMPIRAN 
 
5. 1. TABEL   

Judul tabel ditulis di atas tabel. Judul tabel ditulis dengan jarak dua spasi 

dari paragraf di atasnya dan 1,5 spasi dengan tabel. Kata ”Tabel” diketik 

rata dari batas kiri pengetikan, kemudian diketik nomor urutnya dan 

diberi tanda titik. Dua ketukan (spacebar) berikutnya diketik judul tabel 

dan tidak diakhiri dengan titik. 

Judul tabel ditulis dengan huruf kapital pada setiap  awal kalimat, 

kecuali kata-kata yang memang seharusnya ditulis pakai huruf besar 

menurut aturan yang berlaku dalam ejaan bahasan Indonesia yang 

benar.  Judul tabel yang lebih dari satu baris, maka baris berikutnya 

sejajar dengan huruf pertama judul dan berjarak satu spasi dari baris 

sebelumnya. 

Garis-garis dalam tabel hanya menggunakan garis tunggal horizontal 

untuk memisahkan antara kepala tabel, isi dan penutup. Batas kiri dan 

kanan tabel mengikuti batas kiri dan kanan halaman. Ukuran huruf 

dalam tabel berkisar antara 10 sampai 12 point. Jarak antara garis 

horizontal dengan teks dalam tabel 0,75 spasi. Jarak antar teks dalam 

tabel 1,5 spasi, dan jika ada teks yang lebih dari satu baris, maka ditulis 

satu spasi di bawahnya.  

Keterangan atau sumber tabel dicantumkan setelah garis penutup tabel 

dengan jarak 0,75 spasi dari garis horizontal diatasnya dan berukuran 

10 point. Apabila keterangan dalam tabel lebih dari satu, dapat diberi 

nomor atau tanda asterik (*) sebagai urutan keterangan.  Tabel yang 

dirujuk dari penelitian lain harus mencantumkan sumbernya dan ditulis 

seperti keterangan tabel.  Spasi keterangan dan sumber tabel adalah satu 

spasi. 

Kata rujukan tabel ditulis sebelum tabel ditampilkan dan berada pada 

halaman yang sama. Apabila tidak memungkin-kan, maka tabel dapat 

ditampilkan pada halaman berikutnya. Penempatan tabel yang isinya 

terlalu panjang sehingga harus diketik melajur, diletakkan pada 

halaman berikutnya dan mengarah ke bagian dalam (ke batas kiri). 

Pengetikan nomor halaman tetap seperti pada penomoran halaman 

lainnya.  

Kata ”Tabel” yang tercantum dalam uraian teks (paragraf) yang disertai 

dengan nomor, diketik dengan huruf kapital pada awal katanya dan 

tidak diakhiri dengan titik. 
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Tabel 5.2.  Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan     

per 31 Desember 2016  

 

Keterangan Eselon I Eselon II Eselon III Eselon IV 

Laki-Laki 1 44 181 415 

Perempuan 0 10 94 300 

Jumlah 1 54 275 715 

Total 1045 

Sumber: Bidang Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi-BKD Prov. Kalteng_13/02/2017 

 

 

Tabel 5.12. Hasil Pengujian Composite Realibility  

Konstruk Composite Realibility Keterangan 

Diklatpim III 0,908 Reliabel 

Kempemimpinan visioner 0,911 Reliabel 

Knowledge sharing 0,916 Reliabel 

Kreativitas pegawai  0,939 Reliabel 

Sumber: Lampiran 5 

 

Batas kiri dan kanan gambar tidak melewati batas kiri dan kanan 

halaman. Ukuran, warna, dan jenis huruf dalam gambar sesuai 

kebutuhan. Gambar dapat berupa foto, sketsa, diagram alur, diagram 

batang, peta, grafik, dan lainnya. 

Keterangan gambar dicantumkan dalam bidang atau di atas judul 

gambar. Gambar yang dirujuk dari pustaka harus mencantumkan 

sumbernya dan ditulis di bawah judul dengan satu spasi dan berukuran 

10 point. 

Kata rujukan gambar ditulis sebelum gambar ditampilkan dan berada 

pada halaman yang sama. Apabila tidak memungkinkan, maka gambar 

dapat ditampilkan pada halaman berikutnya. Penempatan gambar yang 

isinya terlalu panjang sehingga harus diketik melajur, diletakkan pada 
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halaman berikutnya dan mengarah ke bagian dalam (ke batas kiri). 

Pengetikan nomor halaman tetap seperti pada penomoran halaman 

lainnya.  

Kata”Gambar” yang tercantum dalam uraian teks (paragraf) yang 

disertai dengan nomor, diketik dengan huruf kapital pada awal katanya 

dan tidak diakhiri dengan titik. 

 

5.2. GAMBAR   

Judul gambar berjarak 1,5 spasi dari gambar di atasnya dan dua spasi 

dari paragraf di bawahnya. Kata ”Gambar” diketik menjorok 1,27 cm 

(satu TAB) dari batas kiri pengetikan, kemudian diketik nomor urutnya 

dan diberi tanda titik. Dua ketukan berikutnya diketik judul gambar dan 

tidak diakhiri dengan titik. 

Judul gambar ditulis dengan huruf kapital pada setiap  awal kalimat 

kecuali kata-kata yang memang seharusnya ditulis pakai huruf besar 

menurut aturan yang berlaku.   Judul gambar yang lebih dari satu baris, 

maka baris berikutnya sejajar dengan huruf pertama judul dan diketik 

satu spasi. 
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VI. PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL 
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Gambar 1. Indeks Luas Daun (ILD) tanaman padi pengaruh 

residu bahan organik pada kerapatan tanaman 

3 m x 1 m 
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Berikut ini ketentuan-ketentuan mengenai format, table, gambar, 

kutipan , referensi dan abstrak sebagai pedoman minimal untuk 

penulisan artikel. 

 

6.1. Format 

a. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris pada 

kertas A4 dengan spasi 2, kecuali untuk kutipan langsung yang 

panjang (lebih dan tiga bans) diketik spasi tunggal dalam bentuk 

berinden (indented style) 

b. Artikel sebaiknya terdiri tidak lebih dari 10.000 kata (dengan jenis 

huruf arial atau time new roman, ukuran 12), antara 15 - 20 halaman. 

c. Marjin atas, bawah, kin dan kanan teks sekurang-kurangnya 2,5 cm. 

d. Halaman muka (cover) setidaknya menyebutkan judul artikel, 

identitas penulis dana cacatan yang mengindikasikan apakah penulis 

mau membagi akses terhadap data yang dikumpulkan. 

e. Semua halaman, termasuk tabel, lampiran dan referensi sebaiknya 

diberi tumor unit halaman 

f. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: 

a. Judul, nama penulis, lembaga asal penulis dan email penulis (jika 

ada) 

b. Abstrak dan kata kunci (abstrak terdiri dari 100-200 kata dalam 

dwi bahasa (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris) yang disajikan 

dalam halaman tersendiri sebelum naskah. Abstrak memberikan 

ringkasan atas tujuan artikel, metode dan simpulan artikel. 

Abstrak juga diikuti dengan kunci (keyword) terdiri dari 3-5 

kata). 

c. Batang tubuh (untuk hasil riset) 

1) Pendahuluan menguraikan latar belakang, permasalahan dan 
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tujuan 

2) Kajian pustaka dan pengembangan hipotesa (jika ada) 

3) Metoda penelitian 

4) Analisis data dan pembahasan 

5) Simpulan, keterbatasan dan implikasi penelitian 

a. Daftar pustaka 

 

6.2. Tabel dan Gambar (Grafik) 

a. Tabel dan gambar sajian seefisien mungkin (hanya yang 

menyajikan hasil) dan dimasukan kedalam naskah. Table dan 

gambar yang disajikan dalam lampiran adalah menunjukan proses 

pengolahan data. 

b. Setiap tabel dan gambar diberi nomor unit, judul yang sesuai 

dengan isi table dan gambar serta sumber kutipan 

 

6.3. Kutipan 

a. Kutipan dalam teks sebaiknya ditulis di antara kurung buka dan 

kurung tutup yang menyebutkan nama akhir penulis, tahun dengan 

koma dan nomor halaman jika dipandang perlu, contoh: 

a. Satu sumber kutipan dengan satu penulis (Dowling, 2009), jika 

disertai nomor halaman (Suwardjono, 2005: 75) 

b. Satu sumber kutipan dengan dua penulisan (Baiman dan 

Baldenius, 2009) 

c. Satu sumber kutipan dengan lebih dari dua penulis (Arens dkk., 

2008: 4) 

d. Dua sumber kutipan dengan penulisan yang berbeda (Xu, 2008; 

Palmrose, 2009) 

e. Dua sumber kutipan dengan• penulis yang sama (Hoitash, 2008, 

2009), jika tahun publikasi sama (Hoitash, 2008a, 2008b) 
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f. Sumber kutipan yang berasal dari pekerjaan suatu institusi 

sebaiknya akronim instruksiyang bersangkutan (BPK, 2007) 

b. Setiap artikel harus membuat daftar referensi (hanya yang menjadi 

sumber kutipan) dan disusun sesuai alfabetik sesuai dengan nama 

penulis atau institusi, dengan ketentuan penulisan sebagai berikut: 

a. Untuk rujukan dari buku: nama pengarang, tahun terbit, judul, 

jilid, edisi, nama penerbit dan tempat terbitan. 

b. Untuk rujukan dan jurnal: nama pengarang, tahun terbit, judul, 

nama jurnal, volume dan halaman 

c. Untuk rujukan dari pertemuan atau seminar: nama pengarang, 

tahun terbit, judul karangan, singkatan nama pertemuaan 

(penyelenggaraan), waktu dan tempat pertemuan 

d. Untuk rujukan dari elektronik: nama pengarang, tahun, judul 

karangan,nama web. Tanggal bulan dan tahun saat diakses. 

 

6.4. Referensi 

Setiap artikel memuat daftar referensi (hanya yang menjadi 

sumber kutipan) yang disusun sesuai alphabet sesuai nama penulisan 

atau institusi. Salah satu style yang dipakai adalah Harvard-APA Style. 

Gaya penulisan daftar pustaka menurut APA (American Psychological 

Association) adalah gaya yang mengikuti format Harvard. 
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Contoh:  

Buku 

Satu penulis 

Suharmini Arikunto. (2006). Prosedur Penelitian: suatu pendekatan 

praktik Edisi Revisi VI. Cetakan Krtiga Belas. Penerbit PT. 

Rineka Cipta. Jakarta 

Dua Penulis 

Sekaran, Uma dan Roger Bougie. (2010). Research Methods for 

Business: A Skill Building Approach. John Wiley & Sons Ltd. UK 

Tiga Penulis atau Lebih 

Arens, Alvin A., Elder, Randal J. dan Beasley, Mark S. (2010). Auditing 

and Assurance service. 12Th Edition. Pearson Education, Inc. 

New Jersey 

Penulis Institusi 

Ikatan Akuntan Indonesia. (2012). Standar Akuntansi Keuangan. 

Jakarta: Divisi Penerbitan Ikatan Akuntan Indonesia. 

Jurnal 

Connolly, C., & Hyndman, N. (2006). The actual implementation of 

accruals accounting: caveats from a case within the UK public 

sector. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 19(2), 272-

290. 

Workshop, Simposium dan Seminar 

Wahyudin Nor. 2012. Pengaruh Fee audit, kompetensi auditor dan 

perubahan regulasi terhadap motivasi auditor, Simposium 

Nasional Akuntansi XV, diselenggaralcan oleh IAI KAPd dan 

Universitas Lambung Mangkurat. Banjarmasin, 20-23 September 

2012. 

Website 

Duff, Angus. 2004. Understanding Audit Quality: The View of 

Auditors, Auditees and Investors. Melalui 
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http://anahg.org/AM2005/display.cfm?filename. {15/11/2012}. 

  

http://anahg.org/AM2005/display.cfm?filename
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Lampiran 1. Layout kertas 
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Lampiran 2  (format download di bit.ly/febUPRadm) 

Contoh Halaman Judul (Sampul luar dan dalam) PROPOSAL 

 

JUDUL PROPOSAL SKRIPSI 
(Huruf Time New Roman, BOLD; 18) 

 

Oleh 

Nama Mahasiswa 

Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 

(Huruf Time New Roman, 12) 

 

 

PROPOSAL SKRIPSI  
(Huruf Time New Roman, Bold; 14) 

Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi 

Jurusan................... 

Bidang Konsentrasi............. 

(Huruf Time New Roman, 12) 

 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA 

20..... 

(Huruf Time New Roman, Bold; 16) 

 

Spasi 1,5 
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Lampiran 3  (format download di bit.ly/febUPRadm) 

Contoh Halaman Persetujuan Ujian Proposal dan Skripsi 

 

JUDUL SKRIPSI 
(Huruf Time New Roman, BOLD; 18) 

 

Oleh 

Nama Mahasiswa 

Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 

(Huruf Time New Roman, 12) 

 

PROPOSAL SKRIPSI  
(Huruf Time New Roman, Bold; 14) 

 

Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi 

Jurusan................... 

Bidang Konsentrasi............. 

(Huruf Time New Roman, 12) 

 

Palangka Raya, .....................................20........ 

(Huruf Time New Roman, 12) 

 

 

 

 

 

 

 

PEMBIMBING I 

 

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

Nip............................... 

PEMBIMBING II 

 

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

Nip............................... 

 

Spasi 1,5 

Mengetahui: 

Jurusan/Program Studi 

Ketua, 

 

 

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

NIP. 
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Lampiran 4 (format download di bit.ly/febUPRadm) 

Contoh Halaman Persetujuan Skripsi (Untuk Jilid Skripsi) 

JUDUL SKRIPSI 
(Huruf Time New Roman, BOLD; 18) 

 

Oleh 

Nama Mahasiswa 

Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 

(Huruf Time New Roman, 12) 

 

SKRIPSI  
(Huruf Time New Roman, Bold; 14) 

 

Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi 

Jurusan................... 

Bidang Konsentrasi............. 

(Huruf Time New Roman, 12) 

 

Palangka Raya, .....................................20........ 

(Huruf Time New Roman, 12) 

 

 

Mengetahui, 

PEMBIMBING I 

 

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

Nip............................... 

(Huruf Time New Roman, 12) 

PEMBIMBING II 

 

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

Nip............................... 

(Huruf Time New Roman, 12) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Palangka Raya, 

Dekan, 

Dr. Miar, M.Si 

NIP. 196209041988031002 

(Huruf Time New Roman, 12) 

JURUSAN.............. 

Ketua, 

 

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

Nip............................................. 

(Huruf Time New Roman, 12) 

Spasi 1,5 
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Lampiran 5 (format download di bit.ly/febUPRadm) 

Contoh Halaman PENGESAHAN SKRIPSI (Untuk menjilid 

SKRIPSI) 

LEMBAR PENGESAHAN 
(Huruf Time New Roman, BOLD; 14) 

 

JUDUL SKRIPSI 
(Huruf Time New Roman, BOLD; 18) 

 

Nama Mahasiswa 

Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 

(Huruf Time New Roman, 12) 

 

Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi 

Jurusan............. 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya 

Tanggal.................... 

 (Huruf Time New Roman, 12) 

Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi 

Jurusan................... 

Bidang Konsentrasi............. 

(Huruf Time New Roman, 12) 

 

TIM PENGUJI 
(Huruf Time New Roman, Bold; 14) 

2. Dr. Roby Sambung, SE., M.M 

Anggota 

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

3. Drs. Damus, M.Si 

Anggota 

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

4. Dr.  Lelo Sintani, SE., M.M 

Anggota 

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

5. Ina Karuehni, SE., M.M 

Anggota 

 

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

1. Prof. Dr. Ferdinand, MS 

Ketua 

.............................. 
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Lampiran 6. Contoh Surat Pernyataan orisnialitas 

 

PERNYATAAN ORISINALITAS 

 

Dengan ini saya menyatakan : 

1.  Karya tulis saya, ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk 

mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Palangka Raya 

maupun perguruan tinggi lainnya. 

2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penilaian sendiri, 

tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing. 

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah 

ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan 

jelas dicantumkan dalam daftar pustaka. 

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila 

dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam 

pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik 

berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh serta sanksi lainnya 

sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Bab XX 

tentang sanksi karya ilmiah ……. dan norma yang berlaku di 

perguruan tinggi ini. 

 

                                               

 

Palangka Raya, 

…………………… 

Yang membuat pernyataan, 

Materai 6000 

 

 

Nama Mahasiswa 

Nomor induk mahasiswa 
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Lampiran 7: Contoh Abstrak 

 

ABSTRAK 

 

Terkasih, 2018. Pengaruh pelatihan kepemimpinan terhadap 

kreativitas pegawai melalui kepemimpinan visioner dan knowledge 

sharing sebagai moderasi (Studi pada Pemerintah Kota Palangka Raya 

dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah). Skripsi Jurusan 

Manajemen, konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia, Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis. Di bawah bimbingan Ferdinand dan Roby 

Sambung. 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan secara 

empiris tentang Pengaruh pelatihan kepemimpinan terhadap kreativitas 

pegawai melalui kepemimpinan visioner dan knowledge sharing 

sebagai moderasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pendekatan penelitian deskriptif-kuantitatif.  Unit analisa 

penelitian ini adalah Pejabat Eselon III yang telah mengikuti Diklatpim 

III Pola Baru di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dan 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berjumlah 46 orang 

dengan teknik sampel acak sederhana. Data yang terkumpul dianalisis 

dengan menggunakan pendekatan Structural Equation Modelling 

(SEM) dengan pendekatan Partial Least Square (PLS), software yang 

digunakan adalah SmartPLS 3.2.6. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Diklatpim III berpengaruh 

postif terhadap kepemimpinan visioner, kepemimpinan visioner 

berpengaruh postif terhadap kreativitas pegawai, knowledge sharing 

mampu memoderasi hubungan antara kepemimpinan visioner dengan 

kreativitas pegawai dan kepemimpinan visioner memediasi pengaruh 

antara diklatpim terhadap kreativitas pegawai. 

 

Kata Kunci: Pelatihan kepemimpinan, Kreativitas Pegawai, 

Kepemimpinan Visioner, Knowledge Sharing.  
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ABSTRACT 

 

Terkasih, 2017. The Effects of Leadership Education and 

Training III on Employee Creativity through Visionary Leadership and 

Knowledge Sharing as Moderation (Study on Palangka Raya and 

Central Kalimantan Government). Thesis Magister of Science in 

Management, Concentration in Human Resource Management, Post 

Graduate Program. Advisors: Ferdinand and Roby Sambung. 

This study provides an empirical explanation of the Effects of 

Leadership Education and Training III on Employee Creativity through 

Visionary Leadership and Knowledge Sharing as Moderation (Study on 

Palangka Raya and Central Kalimantan Government). The research 

method used in this research is descriptive-quantitative research 

approach. The research units of this research are Echelon III Officials 

who have attended the Leadership Education and Training III 

(Diklatpim III) New Pattern in the Government of Palangka Raya City 

and Central Kalimantan Province which amounted to 46 people with 

simple random sample technique. The collected data was analyzed 

using Structural Equation Modeling (SEM) approach with Partial 

Least Square (PLS) approach. The software used was Smart PLS  3.2.6. 

The result of the research indicates that training has a positive 

effect on visionary leadership. Visionary leadership positively 

influences the employee creativity. Knowledge sharing is able to 

moderate the relationship between visionary leadership with employee 

creativity. Lastly, visionary leadership mediates the influence between 

the training and the creativity of the employees. 

 

Keywords: Leadership Education and Training III, Employee 

Creativity, Visionary Leadership, Knowledge Sharing.. 
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