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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1 KETENTUAN UMUM 

A. Pengertian  

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Universitas Ahmad 

Dahlan khususnya terkait perkembangan dan pembaharuan ilmu 

pengetahuan, maka semua civitas akademika yang ada di lingkungan 

Universitas Ahmad Dahlan wajib menempuh tugas akhir/skripsi / skripsi 

sebagai bagian dari tanggungjawabnya di akhir masa perkuliahan. Tugas 

akhir/skripsi merupakan sebuah rangkaian karya tulis ilmiah yang disusun 

oleh mahasiswa Program sarjana Diploma Empat dari hasil penelitiannya 

untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Bisnis (S.Tr.Bns) di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan. 

Penelitian yang dilakukan oleh seorang calon sarjana terapan 

merupakan rangkaian yang secara sistematis dan logis dari 

mengumpulkan, menganalisis serta menginterpretasikan informasi dan 

data untuk memecahkan masalah dari ilmu terapan yang dimiliki. Penelitian 

dilakukan dengan menerapkan aturan dan etika penelitian sebagai bagian 

dari tanggungjawabnya sebagai akademika yang memiliki kemampuan 

menganalisis maupun keahlian/ketrampilan di bidangnya. Dengan adanya 

kualifikasi akademika tersebut, maka penelitian bersifat terapan yaitu yang 

menerapkan dan menggunakan pengetahuan yang diarahkan untuk 

memperoleh penyelesaian terhadap kebutuhan masa kini dan untuk 

membuat sesuatu yang memiliki manfaat praktis. 

B. Tujuan 

Tujuan dari penyusunan tugas akhir/skripsi adalah untuk : 

1. Melatih mahasiswa menuangkan ide/pemikirannya secara sistematis, 

kritis dan analitis dalam memecahkan masalah dan memperoleh 

manfaat praktis. 

2. Melatih mahasiswa melakukan penelitian ilmiah dari perumusan, 

pengumpulan data, pengolahan serta pembahasan data. 

3. Mahasiswa mampu menerapkan pemecahan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari dan dapat menyebarluaskan hasil penelitian 
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untuk kepentingan kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan 

datang. 

C. Persyaratan Akademik 

Persyaratan yang harus dipenuhi bagi mahasiswa yang akan 

menyusun tugas akhir/skripsi adalah : 

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif di FEB UAD dan mencantumkan 

tugas akhir/skripsi pada KRS semester berjalan 

2. Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,00 

3. Telah menempuh 100 SKS tanpa nilai D dan lulus mata kuliah 

Metodologi Penelitian, Bahasa Indonesia, dan Manajemen Bisnis 

Kuliner Lanjut dengan nilai minimal C. 

4. Menyerahkan salinan sertifikat pelatihan penulisan karya tulis ilmiah. 

D. Dosen Pembimbing Tugas akhir/skripsi 

1. Selama penulisan tugas akhir/skripsi, seorang mahasiswa akan 

dibimbing oleh satu orang Dosen Pembimbing yang kompeten. 

2. Mahasiswa diperkenankan untuk mengusulkan nama Dosen 

Pembimbing, namun keputusan tetap menjadi kebijakan Kaprodi. 

3. Dosen Pembimbing ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Program 

Studi 

4. Untuk memperlancar proses pembimbingan, Dosen Pembimbing perlu 

menentukan jadwal bimbingan pada mahasiswanya 

5. Setiap mahasiswa diwajibkan melakukan konsultasi minimal 8 

(delapan) kali pembimbingan selama penulisan tugas akhir/skripsi 

6. Mahasiswa wajib membawa kartu bimbingan saat konsultasi dengan 

Dosen Pembimbing dan wajib meminta pengesahan kepada Dosen 

Pembimbing. 

E. Prosedur Pendaftaran Penyusunan Tugas akhir/skripsi 

1. Mencantumkan mata kuliah tugas akhir/skripsi/skripsi di KRS (dengan 

persyaratan seperti tertuang pada poin C). Pencantuman mata kuliah 

tugas akhir/skripsi/skripsi dilakukan setiap semester, sepanjang 

mahasiswa belum menempuh ujian tugas akhir/skripsi/skripsi. 
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2. Mendaftar di administrasi (TU) Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada masa 

KRS. Lembar pendaftaran lihat di lampiran A. 

3. Ketua Program Studi mengusulkan nama Dosen Pembimbing Tugas 

akhir/skripsi/Skripsi untuk masing-masing mahasiswa kepada Dekan 

untuk ditetapkan dan diterbitkan Surat Keputusan Pembimbing Tugas 

akhir/skripsi/Skripsi. 

4. Mahasiswa mengambil Kartu Bimbingan Tugas akhir/skripsi/Skripsi di 

Administrasi (TU) FEB kemudian proses pembimbingan Tugas 

akhir/skripsi/Skripsi berlangsung hingga selesai. 

1.2 TAHAPAN PENULISAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI / SKRIPSI 

Selain proses pembimbingan tugas akhir/skripsi /skripsi dengan Dosen 

Pembimbing, mahasiswa diwajibkan untuk menempuh tahapan seminar 

proposal dan ujian Tugas akhir/skripsi/ Skripsi agar dapat menyelesaikan 

mata kuliah Tugas akhir/skripsi. 

A. Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah 

Mahasiswa yang akan menempuh tugas akhir/skripsi wajib mengikuti 

pelatihan penulisan tugas akhir/skripsi/skripsi. Pelatihan ini 

diselenggarakan setiap bulan, sehingga mahasiswa dapat menyesuaikan 

waktu yang dikehendaki. Peserta dari pelatihan ini adalah mahasiswa yang 

telah memasuki semester 6. 

B. Seminar Proposal 

Mahasiswa wajib mengikuti seminar proposal yang diselenggarakan 

sebelum pelaksanaan penelitian. Tujuan dari seminar proposal ini adalah 

untuk memperoleh masukan dari pihak lain, yaitu dosen yang mereview 

proposal dan teman-teman mahasiswa lainnya yang hadir dalam seminar 

proposal. Diharapkan dengan adanya masukan dari pihak lain akan 

Melakukan bimbingan dengan Dosen Pembimbing minimal 3 (tiga) kali
sebelum mengikuti seminar proposal

Mendaftar di bagian administrasi (TU) FEB

Mengumpulkan berkas proposal penelitian yang telah disetujui Dosen
Pembimbing sebanyak 2 (dua) berkas. Lembar persetujuan Dosen
Pembimbing untuk seminar proposal dapt diliaht di lampiran B. Berkas
proposal tidak perlu dijilid, cukup diberi penjepit atau diklip
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meningkatkan kualitas dari penelitian yang akan dilakukan. Prosedur yang 

harus dilakukan antara lain : 

Waktu pendaftaran seminar proposal paling lambat akhir bulan sebelum 

pelaksanaan seminar proposal. Sedangkan untuk seminar proposal 

dilaksanakan pada minggu kedua setiap bulannya. 

C. Ujian Tugas akhir/skripsi 

Syarat yang harus dipenuhi bagi mahasiswa yang akan 

melaksanakan ujian tugas akhir/skripsi yaitu : 

1. Terdaftar sebagai mahasiswa FEB-UAD pada semester berjalan dan 

mencantumkan tugas akhir/skripsi/skripsi pada KRSnya. 

2. Persetujuan dari Dosen Pembimbing untuk mengikuti ujian, dibuktikan 

dengan Kartu Bimbingan dan Lembar Persetujuan untuk Ujian Skripsi. 

Lembar persetujuan Dosen untuk ujian tugas akhir/skripsi dapat dilihat 

pada lampiran C. 

3. Memenuhi persyaratan keuangan dari BIFAS 

4. Menyerahkan draft tugas akhir/skripsi yang telah disetujui sebanyak 3 

(tigas) eksemplar (dijepit saja, tidak dijilid). 

5. Menyerahkan bukti telah mengikuti seminar proposal (salinan lembar 

revisi) proposal penelitian. 

6. Minimal telah berada pada semester 7 

7. Mengisi blanko pendaftaran ujian tugas akhir/skripsi. Lihat di lampiran 

D. 

 

Waktu pendaftaran untuk mengikuti ujian skripsi paling lambar pada 

akhir bulan sebelumnya, sedangkan ujian skripsi dilaksanakan setiap bulan 

dengan penjadwalan diatur oleh Ketua Program Studi. 

Apabila tugas akhir/skripsi mahasiswa dinyatakan belum memenuhi 

syarat, maka ujian ulang tugas akhir/skripsi dilakukan pada bulan 

berikutnya melalui proses pendaftaran. Jika sampa dengan enam bulan 

sejak pelaksanaan ujian tugas akhir/skripsi mahasiswa ybs belum 

melakukan ujian ulang, maka tugas akhir/skripsi yang telah disusun 

dinyatakan batal dan mahasiswa harus menyusun tugas akhir/skripsi dari 

awal kembali. 
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Satu bulan sejak tanggal pelaksanaan ujian tugas akhir/skripsi, paling 

lambat mahasiswa telah menyelesaikan revisi tugas akhir/skripsi, sesuai 

saran penguji. Apabila sampai dengan enam bulan sejak tanggal 

pelaksanaan ujian mahasiswa belum menyerahkan hasil revisi, maka ujian 

dinyatakan batal dan mahasiswa ybs diwajikan mengikuti ujian ulang. 

1.3 SANKSI 

Tugas akhir/skripsi adalah karya ilmiah mahasiswa sehingga harus 

terbebas dari unsur plagiarsime. Bagi mahasiswa yang terbukti melakukan 

kegiatan yang berkaitan dengan plagiarsime, maka akan diberikan sanksi 

berupa pembatalan tugas akhir/skripsi/skripsi. Apabila plagiarisme diketahui 

setelah mahasiswa ybs dinyatakan lulus dari UAD (mendapatkan gelar 

kesarjanaan), maka akan dilakukan pembatalan terhadap ijazah yang telah 

dikeluarkan dan juga pembatalan terhadap gelar kesarjanaannya. 
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BAB II. SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL TUGAS AKHIR/SKRIPSI 

 

2.1 Penyusunan Proposal 

A. Proposal Studi Kasus 

Proposal jenis penelitian studi kasus mempunyai format penyusunan, 

sebagai berikut : 

1. Bagian awal 

HALAMAN JUDUL 

Berisi judul penelitian yang ditulis singkat dan jelas serta menunjukkan 

dengan tepat masalah yang akan diteliti. 

DAFTAR ISI 

Berisi susunan isi yang menggambarkan letak suatu pokok bahasan dan 

disusun menurut nomor halaman. 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

Berisi persetujuan dan tanda tangan pembimbing. 

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT 

Berisi pernyataan bahwa penelitian yang disusun bukan merupakan hasil 

plagiat. 

DAFTAR GAMBAR (Jika ada) 

Berisi judul gambar (diagram, grafik, denah, foto) dan nomor urut judul 

gambar. 

DAFTAR TABEL (Jika ada) 

Berisi judul tabel dan nomor urut judul tabel. 

DAFTAR LAMPIRAN 

Berisi judul lampiran dan nomor urut lampiran. 

DAFTAR ISTILAH  (Jika ada) 

Penulisan karya tulis ilmiah yang menggunakan banyak istilah perlu 

mencantumkan arti dan singkatan (disertai referensi). 

 

2. Bagian utama 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang 

o Berisi uraian perkembangan terkini, fakta-fakta, dan teori-teori 

yang relevan dengan masalah yang akan diteliti  

o Berisi penjelasan mengapa penelitian tersebut dipilih dan 

dilakukan serta manfaat  yang diharapkan dari hasil penelitian 

o Berdasar uraian tersebut di atas, maka orang lain (pembaca) 

diyakinkan bahwa masalah yang akan diteliti sangat penting. 

B. Rumusan  Masalah 

o Berisi pertanyaan penelitian yang perlu dicari jawabanya  
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o Disusun diawali dengan kalimat tanya dan diakhiri tanda tanya. 

C. Batasan  Masalah (Jika perlu) 

o Bila cakupan masalah penelitian terlalu luas, maka perlu dilakukan 

batasan masalah penelitian. 

D. Tujuan  Penelitian 

o Berisi penjelasan yang ingin dicapai oleh peneliti dan narasi 

kalimatnya sesuai dengan rumusan masalah. 

E. Manfaat  Penelitian 

o Berisi penjelasan berkaitan dengan pertanyaan apa manfaat 

penelitian ini terhadap pihak instansi, akademik, dan penulis. 

F. Keaslian  Penelitian (Jika ada) 

o Berisi penjelasan tentang penelitian sejenis yang pernah dilakukan 

oleh peneliti sebelumnya 

o Penelitian boleh dilakukan apabila ada perbedaan yang mendasar 

atau apabila pada penelitian sebelumnya masih terdapat 

pertanyaan penelitian yang belum terjawab. 

BAB II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

A. Landasan  Teori 

o Berisi penjelasan teori yang narasi kalimatnya berupa kajian dan 

statement yang diambil dari berbagai literatur pustaka yang relevan 

dengan masalah yang akan diteliti 

o Kajian dan statement tersebut di atas berfungsi membangun, 

mempertegas, memperkuat, dan menunjang latar belakang 

masalah yang akan diteliti. 

B. Kerangka Teori 

o Berisi kerangka pemikiran yang diturunkan dari beberapa konsep 

teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti 

o Penyajiannya dalam bentuk bagan alur pemikiran. 

 

BAB III 

METODE  PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

1. Jenis penelitian 

o Berisi penjelasan jenis penelitian yang digunakan, untuk 

penelitian studi kasus dapat dipilih jenis penelitian kualitatif 

pendekatan studi kasus. 

2. Tempat dan waktu penelitian 

o Berisi penjelasan dimana dan kapan penelitian tersebut 

dilaksanakan. 
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3. Subyek penelitian 

o Berisi penjelasan tentang subjek yang terlibat aktif dalam 

pengumpulan data.  

B. Pengumpulan Data 

o Berisi penjelasan bagaimana cara melakukan pengumpulan data, 

menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

o Alat pengumpulan data 

1. Pedoman observasi 

2. Pedoman wawancara 

3. Alat-alat rekam dll 

C. Pengolahan Data 

1. Penyajian data 

o Berisi penjelasan bagaimana data hasil penelitian akan 

disajikan biasanya dalam bentuk teks yang bersifat narasi. 

2. Analisa data 

o Berisi penjelasan proses pengolahan data, biasanya dimulai 

dari transkrip wawancara, editing data, reducing data, dan 

coding data. 

D. Alur Penelitian 

Berupa bagan yang berisi penelitian dari awal sampai kesimpulan 

penelitian. 

 

3. Bagian akhir 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi daftar dari seluruh kepustakaan yang digunakan dan dirujuk dalam 

teks berasal dari sumber terpercaya dan terkini. 

LAMPIRAN 

Berisi tentang kegiatan penelitian yang direncanakan. 

 

B. Proposal Survey 

Proposal jenis penelitian survey mempunyai format penyusunan, 

sebagai berikut : 

1. Bagian awal 

HALAMAN JUDUL 

Berisi judul penelitian yang ditulis singkat dan jelas serta menunjukkan 

dengan tepat masalah yang akan diteliti. 

DAFTAR ISI 

Berisi susunan isi yang menggambarkan letak suatu pokok bahasan dan 

disusun menurut nomor halaman. 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

Berisi persetujuan dan tanda tangan pembimbing. 
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PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT 

Berisi pernyataan bahwa penelitian yang disusun bukan merupakan 

hasil plagiat. 

DAFTAR GAMBAR (Jika ada) 

Berisi judul gambar (diagram, grafik, denah, foto) dan nomor urut judul 

gambar. 

DAFTAR TABEL (Jika ada) 

Berisi judul tabel dan nomor urut judul tabel. 

DAFTAR LAMPIRAN 

Berisi judul lampiran dan nomor urut lampiran. 

DAFTAR ISTILAH  (Jika ada) 

Penulisan karya tulis ilmiah yang menggunakan banyak istilah perlu 

mencantumkan arti dan singkatan. 

 

2. Bagian utama 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang 

o Berisi uraian perkembangan terkini, fakta-fakta, dan teori-teori 

yang relevan dengan masalah yang akan diteliti  

o Berisi penjelasan mengapa penelitian tersebut dipilih dan 

dilakukan serta manfaat  yang diharapkan dari hasil penelitian 

o Berdasar uraian tersebut di atas, maka orang lain (pembaca) 

diyakinkan bahwa objek penelitian yang akan diajukan sangat 

penting untuk diteliti.  

B. Rumusan  Masalah 

o Berisi pertanyaan penelitian yang perlu dicari jawabanya  

o Disusun diawali dengan kalimat tanya dan diakhiri tanda tanya. 

C. Batasan  Masalah (Jika perlu) 

o Bila cakupan masalah penelitian terlalu luas, maka perlu dilakukan 

batasan masalah penelitian. 

D. Tujuan  Penelitian 

o Berisi penjelasan yang ingin dicapai oleh peneliti dan narasi 

kalimatnya sesuai dengan rumusan masalah. 

E. Manfaat  Penelitian 

o Berisi penjelasan berkaitan dengan pertanyaan apa manfaat 

penelitian ini terhadap pihak instansi, akademik, dan penulis. 

F. Keaslian  Penelitian (Jika ada) 

o Berisi penjelasan tentang penelitian sejenis yang pernah dilakukan 

oleh peneliti sebelumnya 
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o Penelitian boleh dilakukan apabila ada perbedaan yang mendasar 

atau apabila pada penelitian sebelumnya masih terdapat 

pertanyaan penelitian yang belum terjawab. 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan  Teori 

o Berisi penjelasan teori yang narasi kalimatnya berupa kajian dan 

statement yang diambil dari berbagai literatur pustaka yang relevan 

dengan masalah yang akan diteliti 

o Kajian dan statement tersebut di atas berfungsi membangun, 

mempertegas, memperkuat, dan menunjang latar belakang 

masalah yang akan diteliti. 

B. Kerangka Teori 

o Berisi kerangka pemikiran yang diturunkan dari beberapa konsep 

teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti 

o Penyajiannya dalam bentuk bagan alur pemikiran. 

C.  Hipotesa (Jika perlu) 

o Berisi jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian  yang 

kebenarannya harus diuji 

o Tidak semua penelitian harus mempunyai hipotesa, penelitian 

diskriptif dan eksploratif biasanya tidak memerlukan hipotesa. 

BAB III 

METODE  PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

1. Jenis penelitian 

o Berisi penjelasan jenis penelitian yang digunakan, untuk 

penelitian survey dapat dipilih jenis penelitian kualitatif atau 

kuantitatif pendekatan survey. 

2. Tempat dan waktu penelitian 

o Berisi penjelasan dimana dan kapan penelitian tersebut 

dilaksanakan. 

3. Populasi dan sampel penelitian 

a. Populasi penelitian 

o Berisi uraian keseluruhan dari subyek penelitian yang 

mempunyai karakteristik sama. 

b. Sampel penelitian 

o Sampel merupakan bagian dari populasi yang masih 

mempunyai karakteristik sama 

o Pengambilan jumlah sampel yang digunakan pada 

penelitian survey untuk data berdistribusi normal minimal 

30 sampel. 
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B. Pengumpulan Data 

o Berisi penjelasan bagaimana cara melakukan pengumpulan data, 

biasanya menggunakan pilihan metode kuesioner sebagai alat 

pengumpul data yang pokok 

o Bila metode kuesioner belum cukup sebagai alat pengumpul data, 

maka bisa dilengkapi dengan metode observasi dan wawancara. 

C. Pengolahan Data 

1. Penyajian data 

o Berisi penjelasan bagaimana data hasil penelitian akan 

disajikan biasanya dalam bentuk tabel, grafik atau gambar. 

2. Analisa data 

o Berisi penjelasan proses pengolahan data, biasanya 

menggunakan teknik analisis data dengan uji statistik. 

D. Alur Penelitian 

Berupa bagan yang berisi penelitian dari awal sampai kesimpulan 

penelitian. 

 

3. Bagian akhir 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi daftar dari seluruh kepustakaan yang digunakan dan dirujuk dalam 

teks berasal dari sumber terpercaya dan terkini. 

LAMPIRAN 

Berisi judul lampiran dan nomor urut lampiran. 

 

2.2 Penyusunan Tugas akhir/skripsi 

A. Tugas akhir/skripsi Studi Kasus 

Tugas akhir/skripsi jenis penelitian studi kasus mempunyai format 

penyusunan, sebagai berikut : 

1. Bagian awal 

HALAMAN JUDUL 

Berisi judul penelitian yang ditulis singkat dan jelas serta menunjukkan 

dengan tepat masalah yang akan diteliti. 

DAFTAR ISI 

Berisi susunan isi yang menggambarkan letak suatu pokok bahasan dan 

disusun menurut nomor halaman. 

KATA PENGANTAR 

Berisi pernyataan ungkapan terima kasih kepada berbagai pihak atas 

terlaksananya penelitian dan penyusunan karya tulis ilmiah. 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

Berisi persetujuan dan tanda tangan pembimbing. 
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PENGESAHAN TIM PENGUJI 

Berisi pengesahan ujian sidang karya tulis ilmiah sesuai isi berita acara 

dan tanda tangan tim penguji. 

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT 

Berisi pernyataan bahwa penelitian yang disusun bukan merupakan hasil 

plagiat. 

DAFTAR GAMBAR  

Berisi judul gambar (diagram, grafik, denah, foto) dan nomor urut judul 

gambar. 

DAFTAR TABEL  

Berisi judul tabel dan nomor urut judul tabel. 

DAFTAR ISTILAH   

Penulisan karya tulis ilmiah yang menggunakan banyak istilah perlu 

mencantumkan arti dan singkatan. 

DAFTAR LAMPIRAN 

Berisi judul lampiran dan nomor urut lampiran. 

INTISARI 

o Berisi penjelasan singkat dan jelas terdiri dari 3 alinea 

o Alinea pertama berisi: Narasi pentingnya  masalah, jenis dan tujuan 

penelitian; Alinea kedua berisi: Metode pengumpulan data, analisa 

data dan prosedur penelitian; Alinea ketiga berisi: Hasil penelitian dan 

kesimpulan 

o Kata kunci (keyword) yang digunakan tidak lebih dari 5 kata. 

 

2. Bagian utama 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang 

o Berisi uraian perkembangan terkini, fakta-fakta, dan teori-teori 

yang relevan dengan masalah yang akan diteliti  

o Berisi penjelasan mengapa penelitian tersebut dipilih dan 

dilakukan serta manfaat  yang diharapkan dari hasil penelitian 

o Berdasar uraian tersebut di atas, maka orang lain (pembaca) 

diyakinkan bahwa masalah yang akan diteliti sangat penting. 

B. Rumusan  Masalah 

o Berisi pertanyaan penelitian yang perlu dicari jawabanya  

o Disusun diawali dengan kalimat tanya dan diakhiri tanda tanya. 

C. Batasan  Masalah (Jika perlu) 

o Bila cakupan masalah penelitian terlalu luas, maka perlu dilakukan 

batasan masalah penelitian. 
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D. Tujuan  Penelitian 

o Berisi penjelasan yang ingin dicapai oleh peneliti dan narasi 

kalimatnya sesuai dengan rumusan masalah. 

E. Manfaat  Penelitian 

o Berisi penjelasan berkaitan dengan pertanyaan apa manfaat 

penelitian ini terhadap pihak instansi, akademik, dan penulis. 

F. Keaslian  Penelitian (Jika ada) 

o Berisi penjelasan tentang penelitian sejenis yang pernah dilakukan 

oleh peneliti sebelumnya 

o Penelitian boleh dilakukan apabila ada perbedaan yang mendasar 

atau apabila pada penelitian sebelumnya masih terdapat 

pertanyaan penelitian yang belum terjawab. 

BAB II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

A. Landasan  Teori 

o Berisi penjelasan teori yang narasi kalimatnya berupa kajian dan 

statement yang diambil dari berbagai literatur pustaka yang relevan 

dengan masalah yang akan diteliti 

o Kajian dan statement tersebut di atas berfungsi membangun, 

mempertegas, memperkuat, dan menunjang latar belakang 

masalah yang akan diteliti. 

B. Kerangka Teori 

o Berisi kerangka pemikiran yang diturunkan dari beberapa konsep 

teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti 

o Penyajiannya dalam bentuk bagan alur pemikiran. 

BAB III 

METODE  PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

1. Jenis penelitian 

o Berisi penjelasan jenis penelitian yang digunakan, untuk 

penelitian studi kasus dapat dipilih jenis penelitian kualitatif 

pendekatan studi kasus. 

2. Tempat dan waktu penelitian 

o Berisi penjelasan dimana dan kapan penelitian tersebut 

dilaksanakan. 

3. Subyek penelitian 

o Berisi penjelasan tentang subjek yang terlibat aktif dalam 

pengumpulan data.  
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B. Pengumpulan Data 

o Berisi penjelasan bagaimana cara melakukan pengumpulan data, 

biasanya menggunakan metode observasi, wawancara, dan 

dokumentasi.  

o Alat pengumpulan data 

1. Transkrip observasi 

2. Transkrip wawancara 

3. Alat-alat rekam dll 

C. Pengolahan Data 

1. Penyajian data 

o Berisi penjelasan bagaimana data hasil penelitian akan 

disajikan biasanya dalam bentuk teks yang bersifat naratif. 

2. Analisa data 

o Berisi penjelasan proses pengolahan data, biasanya dimulai 

dari transkrip wawancara, editing data, reducing data, dan 

coding data. 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

o Hasil penelitian harus menjawab rumusan masalah dan tujuan 

penelitian 

o Berisi paparan kasus dan interprestasi hasil observasi, 

dokumentasi, serta wawancara (petikan-petikan transkrip 

wawancara) yang diperoleh  dari  hasil analisis data. 

B. Pembahasan 

o Berisi interprestasi jawaban rumusan masalah dan tujuan 

penelitian yang dibahas secara urut 

o Pembahasan diarahkan pada pencarian hubungan antara hasil 

analisis data dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian 

o Pembahasan berkaitan dengan tinjauan kepustakaan yang 

merupakan dasar peneliti menemukan jawaban mengapa terjadi 

kesenjangan atau ketidaksesuaian antara data di lapangan dengan 

teori. 

 

3. Bagian akhir 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

o Berisi uraian hasil penelitian, bukan tulisan ulang dan ringkasan 

tetapi merupakan kristalisasi hasil penyajian dan analisis data 

o Narasi kalimatnya disampaikan singkat dan jelas dalam bentuk 

butir-butir kesimpulan secara berurutan. 
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B. Saran 

o Berisi pernyataan logis dan objektif tentang informasi atau 

pendapat yang sifatnya operasional dan praktis sesuai dengan 

hasil penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi daftar dari seluruh kepustakaan yang digunakan dan dirujuk dalam 

teks berasal dari sumber terpercaya dan terkini. 

LAMPIRAN 

Berisi lampiran data yang relevan dengan masalah penelitian dan hal 

lain  yang  berfungsi untuk melengkapi hasil penelitian. 

 

B. Tugas akhir/skripsi Survey 

Karya tulis ilmiah jenis penelitian survey mempunyai format 

penyusunan, sebagai berikut : 

1. Bagian awal 

HALAMAN JUDUL 

Berisi judul penelitian yang ditulis singkat dan jelas serta menunjukkan 

dengan tepat masalah yang akan diteliti. 

DAFTAR ISI 

Berisi susunan isi yang menggambarkan letak suatu pokok bahasan dan 

disusun menurut nomor halaman. 

KATA PENGANTAR 

Berisi pernyataan ungkapan terima kasih kepada berbagai pihak atas 

terlaksananya penelitian dan penyusunan karya tulis ilmiah. 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

Berisi persetujuan dan tanda tangan pembimbing. 

PENGESAHAN TIM PENGUJI 

Berisi pengesahan ujian sidang karya tulis ilmiah sesuai isi berita acara 

dan tanda tangan tim penguji. 

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT 

Berisi pernyataan bahwa penelitian yang disusun bukan merupakan 

hasil plagiat. 

DAFTAR GAMBAR  

Berisi judul gambar (diagram, grafik, denah, foto) dan nomor urut judul 

gambar. 

DAFTAR TABEL  

Berisi judul tabel dan nomor urut judul tabel. 

DAFTAR ISTILAH   

Penulisan karya tulis ilmiah yang menggunakan banyak istilah perlu 

mencantumkan arti dan singkatan. 
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DAFTAR LAMPIRAN 

Berisi judul lampiran dan nomor urut lampiran. 

INTISARI 

o Berisi penjelasan singkat dan jelas terdiri dari 3 alinea 

o Alinea pertama berisi: Narasi pentingnya  masalah, jenis dan tujuan 

penelitian; Alinea kedua berisi: Metode pengumpulan data, analisa 

data dan prosedur penelitian; Alinea ketiga berisi: Hasil penelitian dan 

kesimpulan 

o Kata kunci (keyword) yang digunakan tidak lebih dari 5 kata. 

 

2. Bagian utama 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang 

o Berisi uraian perkembangan terkini, fakta-fakta, dan teori-teori 

yang relevan dengan masalah yang akan diteliti  

o Berisi penjelasan mengapa penelitian tersebut dipilih dan 

dilakukan serta manfaat  yang diharapkan dari hasil penelitian 

o Berdasar uraian tersebut di atas, maka orang lain (pembaca) 

diyakinkan bahwa masalah yang akan diteliti sangat penting. 

B. Rumusan  Masalah 

o Berisi pertanyaan penelitian yang perlu dicari jawabanya  

o Disusun diawali dengan kalimat tanya dan diakhiri tanda tanya. 

C. Batasan  Masalah (Jika perlu) 

o Bila cakupan masalah penelitian terlalu luas, maka perlu dilakukan 

batasan masalah penelitian. 

D. Tujuan  Penelitian 

o Berisi penjelasan yang ingin dicapai oleh peneliti dan narasi 

kalimatnya sesuai dengan rumusan masalah. 

E. Manfaat  Penelitian 

o Berisi penjelasan berkaitan dengan pertanyaan apa manfaat 

penelitian ini terhadap pihak instansi, akademik, dan penulis. 

F. Keaslian  Penelitian (Jika ada) 

o Berisi penjelasan tentang penelitian sejenis yang pernah dilakukan 

oleh peneliti sebelumnya 

o Penelitian boleh dilakukan apabila ada perbedaan yang mendasar 

atau apabila pada penelitian sebelumnya masih terdapat 

pertanyaan penelitian yang belum terjawab. 

 

 

 

 



17 
 

BAB II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

A. Landasan  Teori 

o Berisi penjelasan teori yang narasi kalimatnya berupa kajian dan 

statement yang diambil dari berbagai literatur pustaka yang relevan 

dengan masalah yang akan diteliti 

o Kajian dan statement tersebut di atas berfungsi membangun, 

mempertegas, memperkuat, dan menunjang latar belakang 

masalah yang akan diteliti. 

B. Kerangka Teori 

o Berisi kerangka pemikiran yang diturunkan dari beberapa konsep 

teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti 

o Penyajiannya dalam bentuk bagan alur pemikiran. 

C. Hipotesa (Jika perlu) 

o Berisi jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian, yang 
kebenarannya harus diuji 

o Tidak semua penelitian harus mempunyai hipotesa, penelitian 
yang bersifat diskriptif dan eksploratif biasanya tidak memerlukan 
hipotesa. 

BAB III 

METODE  PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

1. Jenis penelitian 

o Berisi penjelasan jenis penelitian yang digunakan, untuk 

penelitian survey dapat dipilih jenis penelitian kualitatif atau 

kuantitatif pendekatan survey. 

2. Tempat dan waktu penelitian 

o Berisi penjelasan dimana dan kapan penelitian tersebut 

dilaksanakan. 

3. Populasi dan sampel penelitian 

a. Populasi penelitian 

o Berisi uraian keseluruhan dari subyek penelitian yang 

mempunyai karakteristik sama. 

b. Sampel penelitian 

o Sampel merupakan bagian dari populasi yang masih 

mempunyai karakteristik sama 

o Pengambilan jumlah sampel yang digunakan pada 

penelitian survey untuk data berdistribusi normal minimal 30 

sampel. 

B. Pengumpulan Data 

o Berisi penjelasan bagaimana cara melakukan pengumpulan data, 

biasanya menggunakan pilihan metode kuesioner sebagai alat 

pengumpul data yang pokok 
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o Bila metode kuesioner belum cukup sebagai alat pengumpul data, 

maka bisa dilengkapi dengan metode observasi dan wawancara. 

o Alat pengumpulan data 

1. Transkrip observasi 

2. Transkrip wawancara 

3. Alat-alat rekam dll 

C. Pengolahan Data 

1. Penyajian data 

o Berisi penjelasan bagaimana data hasil penelitian akan 

disajikan biasanya dalam bentuk tabel, grafik atau gambar. 

2. Analisa data 

o Berisi penjelasan proses pengolahan data, biasanya 

menggunakan teknik analisa data dengan uji statistik. 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

o Hasil penelitian harus menjawab rumusan masalah dan tujuan 

penelitian 

o Berisi interprestasi hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk 

tabel, grafik atau gambar  beserta hasil analisis data atau hasil uji 

statistik. 

B. Pembahasan 

o Berisi interprestasi jawaban rumusan masalah dan tujuan 

penelitian yang dibahas secara urut 

o Pembahasan diarahkan pada pencarian hubungan antara hasil 

analisis data atau uji staitistik dengan rumusan masalah dan tujuan 

penelitian 

o Pembahasan berkaitan dengan tinjauan kepustakaan yang 

merupakan dasar peneliti menemukan jawaban  

o Peneliti dapat mengungkapkan kembali referensi yang digunakan 

dan berusaha memberikan penjelasan mengapa fenomena 

tersebut terjadi. 

 

3. Bagian akhir 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 
o Berisi uraian hasil penelitian, bukan tulisan ulang dan ringkasan 

tetapi merupakan kristalisasi hasil penyajian dan analisis data 
o Narasi kalimatnya disampaikan singkat dan jelas dalam bentuk 

butir-butir kesimpulan secara berurutan. 
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B. Saran 
o Berisi pernyataan logis dan objektif tentang informasi atau 

pendapat yang sifatnya operasional dan praktis sesuai dengan 
hasil penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 
Berisi daftar dari seluruh kepustakaan yang digunakan dan dirujuk dalam 
teks berasal dari sumber terpercaya dan terkini. 

LAMPIRAN 
Berisi lampiran data yang relevan dengan masalah penelitian dan hal 

lain  yang  berfungsi untuk melengkapi hasil penelitian. 
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BAB III. PENILAIAN DAN PERATURAN 

 

3.1  Aspek Penilaian 

Aspek penilaian yang diterapkan pada ujian sidang penulisan tugas 

akhir/skripsi mencakup hal-hal, sebagai berikut : 

No. Aspek Penilaian  Nilai  

1. Tata Penulisan  (20%)  

 

a. Sistematika penulisan sesuai dengan buku pedoman 4 

b. Kesinambungan antar alinea 4 

c. Tidak ada pengulangan kata/kalimat yang tidak perlu  4 

d. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar  4 

e. Cara penulisan rujukan/pustaka 4 

2. Isi tugas akhir/skripsi (40%)  

 

a. Intisari 2 

b. Kesesuain latar belakang dengan rumusan masalah  3 

c. Tujuan dan manfaat penelitian sesuai dengan 

masalah yang diteliti 

3 

d. Dasar teori dan penggunaan kepustakaan sesuai 

dengan masalah yang diteliti   

6 

e. Rancangan penelitian (subyek, instrumen penelitian) 5 

f. Kesesuaian analisis data yang digunakan 3 

g. Hasil penelitian harus sesuai dengan tujuan 

penelitian  
6 

h. Ketajaman analisa dalam pembahasan  7 

i. Penarikan kesimpulan dan saran yang bersifat 

operasional  

5 

3. Presentasi  (15%)  

 

a. Ketepatan waktu yang dialokasikan 3 

b. Kejelasan mengemukakan isi karya tulis secara 

singkat 
3 

c. Kelancaran dalam penyajian 3 

d. Penampilan dan sikap saat penyajian 3 

e. Kelengkapan media penyajian presentasi 3 
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4. Tanya Jawab  (15%)  

 

a. Ketepatan menjawab pertanyaan 10 

b. Kemampuan mengemukakan argumentasi 10 

c. Penampilan dan sikap selama tanya jawab 5 

Jumlah Nilai : 100 

 

3.2  Standar Penilaian 

1. Nilai akhir ujian sidang penulisan tugas akhir/skripsi diperoleh dari hasil 

rata-rata nilai absolut Tim Penguji 

2. Mahasiswa dinyatakan lulus ujian sidang tugas akhir/skripsi minimal 

memperoleh nilai absolut 71 atau dengan lambang B 

3. Standar nilai konversi dari nilai absolut ke nilai mutu dan lambang, adalah: 

79 – 100 (3,51 – 4,00)  :  A (Lulus) 

71 – 78 (3,00 – 3,50)  :  B (Lulus) 

56 – 70 (2,00 – 2,99)     :  C (Tidak Lulus) 

4. Hasil nilai akhir yang diberikan oleh Tim Penguji pada ujian sidang tugas 

akhir/skripsi adalah final. 

 

3.3  Akhir Penilaian (Yudisium) 

1. Yudisium dapat dilaksanakan setelah Mahasiswa bersangkutan dinyatakan 

lulus ujian sidang penulisan tugas akhir/skripsi, sebagaimana dinyatakan 

dalam berita acara yang ditandatangani dan disyahkan oleh Tim Penguji  

2. Perbaikan karya tulis ilmiah dilaksanakan dalam batas waktu 7 hari 

terhitung sejak ujian sidang dinyatakan lulus 

3. Jika lebih dari batas waktu yang telah disepakati maka kelulusan ujian 

sidang dapat ditinjau kembali sesuai isi berita acara. 
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BAB IV. MASALAH FISIK DAN TATA CARA PENULISAN TUGAS 

AKHIR/SKRIPSI 

 

4.1  Ukuran dan Warna Kertas 

Sampul 

Ukuran  : A4 (29,7x21,5) 

Warna : Kuning terang 

Jenis : sampul keras (hard cover) 

Isi 

Ukuran : A4 (29,7x21,5 cm) 

Warna : putih 

Jenis : Kertas HVS 80gr 

 

4.2  Aturan Penulisan 

A. Intisari 

Ditulis dengan jarak baris satu spasi, jenis huruf times new roman 

ukuran 12 tanpa gambar, tabel, maupun acuan. 

B. Badan Teks 

1. Jarak antar baris 2 spasi 

2. Jenis huruf times new roman ukuran 12 

3. Margin samping krii dan atas 4 cm, samping kanan dan bawah 3 cm 

4. Alinea baru menjorok 1,27 cm (0,5”) 

5. Istilah asing ditulis dengan huruf italic (cetak miring) 

6. Judul bab : huruf kapital, angka romawi (I, II, III dan seterusnya), 

ukuran huruf 14 dicetak tebal (bold) diletakkan di tengah halaman . 

7. Sub judul ukuran huruf 12 dicetak tebal, ditulis di tepi kiri (tidak ada 

subjudul yang diketik menjorok ke dalam), penomoran diawali 

dengan nomor babnya. 

1.1 

1.2 

1.2.1 

1.2.2 
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C. Penomoran Halaman  

1. Penomoran halaman pada bagian awal dengan menggunakan huruf 

romawi kecil (i, ii, iii, dan seterusnya) yang terletak di tengah bagian 

bawah. 

2. Penomoran halaman pada bagian utama dengan menggunakan angka 

biasa. Pada halaman pertama tiap bab, nomor halaman ditulis pada 

bagian bawah tengah, sedangkan pada halaman berikutnya penomoran 

diletakan di sudut kanan atas. 

3. Penomoran halaman lampiran melanjutkan nomor halaman sebelumnya 

pada bagian utama. 

D. Tabel dan Gambar  

1. Nomor tabel/gambar terdiri dari dua nomor, Nomor pertama 

menyatakan bab, dan nomor kedua menyatakan nomor urut 

tabel/gambar pada bab tersebut. 

2. Judul tabel diketik dengan jarak 1 spasi dan diletakkan di bagian atas 

tabel bagian tengah. Di bawah tabel disebutkan sumber dan tahun 

diperoleh. 

Tabel 4.1 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-laki 63 

Perempuan 37 

Jumlah 100 

  Sumber : Data Primer, diolah (2017) 

 

3. Judul gambar diketik dengan jarak 1 spasi dan diletakkan di bagian 

bawah tabel bagian tengah. Sumber gambar dicantumkan setelah 

nomor dan judul gambar. 
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Gambar 2. Tahapan Pembuatan Adonan (Sumber : Ecc, et al. 2011 : hal 21) 

E. Kutipan 

Kutipan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu langsung dan tidak 

langsung. Dalam kutipan harus dituliskan nama akhir penulis dan tahun 

publikasi. Pencantuman nomor halaman diperlukan apabila menggunakan 

kutipan langsung. 

Kutipan langsung yang lebih dari 3 baris, maka penulisannya 

menjorok ke dalam di bagian kanan dan kiri paragraf, dengan ukuran font 

10. Contoh kutipan langsung : 

Teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang saling 

berkaitan secara sistematis yang diajukan untuk menjelaskan dan 

memprediksi fenomena atau fakta (Suwardjono, 2010:19). 

Contoh kutipan tidak langsung : 

Suwardjono (2010) menyatakan bahwa manfaat adanya teori adalah untuk 

menjelaskan suatu keadaan yang terjadi atau untuk memprediksi kejadian 

atau fakta di masa mendatang. 

Atau :  

Teori bermanfaat untuk menjelaskan suatu keadaan yang terjadi atau untuk 

memprediksi kejadian atau fakta di masa mendatang (Suwardjono, 2010). 

Mengutip dari sumber kedua 

Ada kalanya peneliti mengutip pernyataan yang merupakan hasil 

kutipan dari penulis sebelumnya. Sebagai contoh, Suwardjono mengutip 

pernyataan yang dikemukakan oleh Wahyudi, sedangkan penulis 

Pengadukan

Pencam
puran

Penimba
ngan 
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membaca dari literatur yang ditulis Suwardjono. Sehingga sumber acuan 

kutipan penulis ditulis sebagai berikut : 

Wahyudi (1999) dalam Suwardjono (2010) menyatakan akuntansi memiliki 

karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan ilmu alam. 

Pada daftar pustaka referensi tersebut ditulis : 

Suwardjono. (2010). Teori akuntansi : perekayasaan pelaporan keuangan. 

Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE. 

F. Daftar Pustaka 

Daftar pustaka merupakan daftar acuan yang digunakan sebagai 

referensi dalam penulisan skripsi. Daftar ini dicantumkan pada bagian akhir 

karya tulis ilmiah yang berisi informasi mengenai nama penulis, judul 

referensi, tahun publikasi dan identitas penerbit. Penulisan daftar pustaka 

mengikuti format APA (American Psychological Association) 6th Edition. 

Format penulisan daftar pustaka dengan gaya APA adalah : 

• Daftar pustaka disajikan menurut abjad nama akhir penulis (surname), 

mulai dari A sampai Z, dengan jarak baris satu spasi. Untuk baris 

kedua dan selanjutnya menjorok ke dalam sebanyak lima ketukan. 

Apabila artikel tidak ada nama penulis, maka nama organisasi atau 

lembaga penerbit yang digunakan untuk mengurutkan referensi 

tersebut. Apabila tidak ada juga, maka yang digunakan adalah judul 

referensi. 

• Jarak satu referensi dengan referensi berikutnya adalah dua spasi. 

• Unsur-unsur yang harus disebutkan untuk setiap pustaka adalah nama 
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