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KATA PENGANTAR 
 

Alhamdulillahirrobilallamin, berkat Rahmat, Karunia, Hidayah dan Ridlo ALLAH SWT, Buku 

Pedoman Penulisan Tesis Magister Manajemen (S2) ini dapat diselesaikan. Buku Pedoman 

ini adalah sebagai salah satu pedoman bagi proses belajar mengajar di Program Studi 

Magister Manajemen STIE Indonesia Banking School, terutama dalam hal penyusunan tesis 

bagi mahasiswa. Tesis adalah salah satu tugas akhir mahasiswa dalam rangka menyelesaikan 

studinya di program Magister.  Proses penyusunan tesis membutuhkan kehati-hatian karena 

tesis adalah sebuah karya ilmiah yang harus disusun secara sistemtik, konsisten dan logis, 

sehingga perlu dibuat pedoman penulisannya. Didalam Buku Pedoman Penyusunan Tesis ini, 

diawali dari pengertian tesis, penyusunan proposal, pelaksanaan bimbingan, pelaksanaan 

sidang atau ujian tesis sampai dengan penyampaian tesis. Disadari bahwa dalam 

penyelesaian penyusunan Buku pedoman Penulisan Tesis ini ini penyusun mendapatkan 

bantuan, dorongan moril, perhatian, yang tidak kecil dari berbagai pihak. Oleh karena itu 

dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada 

semua pihak yang Terhormat yang disebutkan di bawah ini, terutama kepada Bapak Dr. 

Subarjo Joyosumarto, selaku Ketua STIE Indonesia banking School, beserta jajaran Pimpinan 

dan tim teknis yang membantu hibngga selesainya buku ini. 

 

Akhirnya, Penyusun berharap bahwa buku ini dapat memberikan sumbangan bagi 

pengembangan Ilmu Manajemen khususnya tentang metodologi penelitian di bidang 

manajemen secara umum, memberikan sumbangan praktis bagi mahasiswa yang Magister 

Manajemen yang akan menyusun Tesis. Penyusun menyadari bahwa buku ini masih banyak 

kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dinantikan. Semoga 

ALLAH SWT, melimpahkan Rahmat, Barokah, Hidayah, Karunia dan Ridlo-NYA kepada kita 

semua, Amin. 

 

 

 

 

 

Jakarta, Juli 2017 

Penyusun 

Dr. Abdul Salam 

Dr. Muhammad Yusuf 

Dr. Ahmad Adriansyah 

Dr. Joni Swastanto 

Dr. R. Bambang Budhijana 

Dr. Surachman Surjaatmadja. 

 



 



iii 
 

DAFTAR ISI 

 

KATA PENGANTAR .................................................................................................... ii 

DAFTAR ISI ............................................................................................................... iii 

BAB I GAMBARAN UMUM TESIS ............................................................................... 1 

 1.1 Pendahuluan ................................................................................................... 1 

 1.2 Pengertian Tesis .............................................................................................. 1 

 1.3 Bobot Tesis ...................................................................................................... 1 

 1.4 Persyaratan Penulisan Tesis ............................................................................ 2 

 1.5 Tahapan Penyusunan Tesis ............................................................................. 2 

BAB II FORMAT PROPOSAL TESIS .............................................................................. 8 

 2.1 BAB I Pendahuluan .......................................................................................... 8 

 2.2 BAB II Kajian Pustaka ....................................................................................... 9 

 2.3 BAB III Objek dan Metode Penelitian .............................................................. 9 

 2.4 BAB IV Hasil dan Pembahasan ........................................................................ 11 

 2.5 BAB V Kesimpulan dan Saran .......................................................................... 11 

BAB III BIMBINGAN TESIS ......................................................................................... 12 

 3.1 Pengertian Bimbingan Tesis dan Dosen Pembimbing Tesis  ........................... 12 

 3.2 Dosen Pembimbing Tesis ................................................................................ 12 

 3.3 Syarat Dosen Pembimbing Tesis ..................................................................... 12 

 3.4 Tugas Dosen Pembimbing Tesis ...................................................................... 13 

 3.5 Prosedur Pelaksanaan Bimbingan Tesis .......................................................... 14 

 3.6 Buku Bimbingan Tesis ..................................................................................... 14 

 3.7 Pergantian Dosen Pembimbing Tesis .............................................................. 15 

BAB IV FORMAT TESIS .............................................................................................. 16 

 4.1 Sistematika Penulisan  Tesis ............................................................................ 16 

 4.2 Kertas dan Pengetikan .................................................................................... 17 

 4.3 Penomoran Halaman ...................................................................................... 19 

 4.4 Pemberian Tanda Bagian Tesis ....................................................................... 19 

 4.5 Batasan Jumlah Halaman ................................................................................ 19 

 



iv 
 

BAB V SIDANG ATAU UJIAN TESIS ............................................................................. 20 

 5.1 Pengertian Sidang atau Ujian Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah ....................... 20 

 5.2 Ketentuan Umum ............................................................................................ 20 

 5.3 Syarat-syarat Sidang atau Ujian Tesis ............................................................. 21 

 5.4 Bentuk Sidang atau Ujian Tesis ....................................................................... 21 

 5.5 Persiapan dan Persyaratan Sidang atau Ujian Tesis ....................................... 21 

 5.6 Pelaksanaan Sidang atau Ujian Tesis .............................................................. 22 

 5.7 Waktu Pelaksanaan dan Kelengkapan Sidang atau Ujian Tesis ...................... 23 

BAB VI YUDISIUM & PENYERAHAN TESIS .................................................................. 27 

 6.1 Yudisium .......................................................................................................... 27 

 6.2 Penyerahan Tesis ............................................................................................ 27 

 6.3 Kelengkapan Penyelesaian Studi..................................................................... 28 

BAB VII TATA TERTIB DAN SANKSI ............................................................................. 29 

 7.1 Plagiasi/Penjiplakan ........................................................................................ 29 

 7.2 Waktu Penyerahan Tesis ................................................................................. 29 

 7.3 Waktu Pelaksanaan Yudisium ......................................................................... 29 

  

 



Buku Pedoman Penulisan Tesis MM IBS-2017  1 
 

BAB I 
GAMBARAN UMUM TESIS 

 

1.1. Pendahuluan 

Setiap mahasiswa Program Magister Manajemen STIE Indonesia Banking School 

(IBS), diwajibkan untuk menyusun tugas akhir dalam bentuk Tesis atau Karya Ilmiah. 

Penyusunan tugas akhir dilakukan agar para lulusan dapat menerapkan pengetahuan 

yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam kehidupan nyata, sehingga dapat 

memecahkan masalah yang dihadapi. Melalui kegiatan penyusunan Tugas 

Akhir/Karya Ilmiah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengaktualisasikan kemampuan 

intelektualnya di tengah masyarakat. Topik yang dituangkan dalam Tesis disesuaikan 

dengan konsentrasi mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa. Selain itu dalam rangka 

memenuhi Kualifikasi kerangka Nasional Indonesia (KKNI) sesuai dengan Peraturan 

Presiden Nomor 6 tahun 2012, bahwa tenaga kerja Indonesia diwajibkan memiliki 

kompetensi yang sesuai dengan KKNI yang ditetapkan. 

 

1.2 Pengertian Tesis 

Tesis berasal dari kata Thesis berarti pernyataan atau kesimpulan teoretis yang 

diajukan serta ditunjang oleh argumentasi ilmiah dan referensi-referensi yang diakui 

secara ilmiah, yang dibuat oleh seorang kandidat Magister. Tesis disusun oleh 

kandidat Magister secara mandiri pada akhir masa studi dan merupakan salah satu 

syarat mencapai gelar Magister. Tesis adalah karya ilmiah dari seorang Magister atau 

Master yang berkualifikasi dalam hal penelitian untuk mendapatkan inovasi yang 

teruji, serta dapat mengambangkan ipteks sesuai dengan keilmuannya, melalui multi 

disiplin keilmuan dan dapat mengelola penelitian dengan benar (KKNI, capaian 

pembelajaran untuk level 8 Magister). 

 

1.3 Bobot Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah 

Bobot tesis dihitung berdasarkan nilai kredit semester yang setara dengan 6 (enam) 

SKS yang mencakup penyusunan proposal, pengerjaan tesis dan bimbingan atau 

asistensi, sidang tesis serta penyempurnaan tesis bila diperlukan. 
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1.4 Persyaratan Penulisan Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah 

Penyusunan tesis adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang mahasiswa 

Magister yang ingin menjadi Magister. Persyaratan tersebut terdiri dari persyaratan 

akademik dan administrasi. 

 A. Akademik 

- Lulus seluruh mata kuliah umum dan mata kuliah konsentrasi 

- Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 pada Semester III  

 B. Administrasi 

- Telah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi keuangan. 

 

1.5 Tahapan Penyusunan Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah 

Pelaksanaan penyusunan tesis dapat dilakukan dengan mengikuti prosedur yang 

terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu:  

Tahap 1. Perumusan atau mendefinisikan masalah penelitian untuk penyusunan tesis,  

Tahap 2. Penyusunan proposal tesis,  

Tahap 3. Penyerahan proposal tesis setelah melalui bimbingan tesis,  

Tahap 4. Seminar proposal tesis,  

Tahap 5. Proses penelitian dan bimbingan,  

Tahap 6. Pengajuan sidang tesis, 

Tahap 7. Penyerahan tesis untuk diuji,  

Tahap 8. Sidang tesis,  

Tahap 9. Perbaikan tesis,  

Tahap 10. Penyerahan tesis final 

 

1.5.1 Perumusan atau Mendefinisikan Masalah Penelitian untuk Penyusunan Tesis, 

Tugas Akhir/Karya Ilmiah.  

Pada tahap ini mahasiswa program Magister yang akan menyusun tesis 

diharapkan membaca berbagai literatur (buku teks & jurnal ilmiah) yang 

berhubungan dengan variabel penelitian yang akan dijadikan tesis. Selain itu 

mahasiswa dapat melakukan pengamatan dalam kegiatan sehari-hari yang 

konkrit atau nyata. Karena masalah sesungguhnya adalah tidak sesuainya kondisi 

ideal yang biasanya ada dalam teori dengan keadaan nyata dalam kehidupan 
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sehari-hari yang tercatat ada bukti dan datanya berlangsung dalam kurun waktu 

tertentu. Masalah juga dapat timbul karena adanya tantangan, 

kesangsian/kebingungan terhadap suatu hal/fenomena, kemenduaan arti 

(ambiguity), halangan dan rintangan, adanya gap antar kegiatan/antar 

fenomena. Peneliti diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah tersebut. 

Tujuan perumusan dan mendefinisikan masalah dalam penelitian adalah untuk 

pemuasan akademik seseorang, keingintahuan akan hal yang baru, meletakkan 

dasar untuk memecahkan penelitian sebelumnya, dasar untuk penelitian 

berikutnya, memenuhi keinginan sosial, dan menghasilkan sesuatu yang 

bermanfaat. 

Ciri-ciri masalah penelitian ilmiah akademis adalah dilihat dari segi isi rumusan 

masalah atau faktor penunjangnya: 

 Masalah harus ada nilai penelitian 

 Masalah harus solvable (dapat dicarikan solusi) 

 Masalah harus sesuai dengan kualifikasi peneliti 

 Masalah harus mempunyai keaslian  

  - Up to date 

  - Hindari masalah yang sudah banyak dibahas dan usang  

  - Mempunyai nilai/aplikasi ilmiah  

  - Tidak berisi hal yang sepele 

 Merupakan hal yang penting  

  - Mempunyai arti & nilai untuk ilmu atau aplikasi  

  - Diutamakan untuk memperoleh fakta & kesimpulan dalam  

    bidang tertentu  

  - Dapat dijadikan referensi bagi yang lain (publikasi di jurnal) 

 Dapat diuji  

  - Dengan perlakuan, data, dan fasilitas yang ada  

- Implikasi: dinyatakan secara jelas dalam variabel yang dapat 

diukur  

 Dinyatakan dalam bentuk pertanyaan  

 Masalah harus dapat dipecahkan, hal ini menyangkut: 
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1. Tersedianya data & metode pemecahan masalah  

2. Ketersediaan biaya & waktu  

3. Keseimbangan biaya & hasil yang diperoleh  

4. Administrasi & sponsor harus kuat  

5. Tidak bertentangan dengan hukum & adat  

 Masalah harus sesuai dengan kualifikasi peneliti 

 Menarik bagi peneliti  

 Sesuai dengan kualifikasi peneliti: 

 - Sukar mudahnya masalah sesuai dengan derajat ilmiah peneliti  

 - Masalah sesuai dengan daya nalar, sensitivitas terhadap data, dan 

kemampuan peneliti menghasilkan orisinalitas. 

 Sumber untuk memperoleh Masalah Penelitian 

- Pengamatan atas kegiatan manusia sehari-hari/alam sekitar  

- Bahan bacaan: rekomendasi karya ilmiah untuk penelitian lebih lanjut  

- Ulangan & perluasan penelitian  

- Cabang studi yang sedang dikembangkan  

- Catatan & pengalaman pribadi  

- Praktek & keinginan masyarakat (unjuk rasa/pernyataan pemimpin, dll.) 

 
Jumlah minimal literatur yang akan dijadikan referensi minimal 25 (terdiri dari jurnal 

ilmiah internasional, jurnal ilmiah nasional & buku teks) yang diterbitkan maksimal 

10 tahun terakhir, terhitung sejak tahun mahasiswa mengambil mata kuliah tesis. 

Tahap penemuan masalah untuk penyusunan tesis, dapat dilakukan sejak awal 

perkuliahan/semester 1. 

 

1.5.2 Penyusunan Proposal Usulan Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah.  

Penyusunan proposal Usulan Tesis adalah proses penulisan pendefinisian masalah 

penelitian secara jelas yang akan diangkat menjadi judul tesis, proses penulisan teori-

teori yang akan digunakan untuk menjelaskan fenomena tersebut, dan fakta-fakta 

konkrit dan nyata dalam kehidupan sehari-hari yang nyata berbeda dengan teori yang 

diperoleh di jurnal ilmiah hasil penelitian maupun buku-buku ilmiah yang dapat 

dipertanggungjawabkan.  
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Berdasarkan hal tersebut, maka proposal usulan tesis disusun atas tiga bagian, yaitu 

pendahuluan, kajian pustaka, dan metode penelitian. Secara garis besar pendahuluan 

terdiri atas latar belakang penelitian, identifikasi masalah, dan tujuan serta kegunaan 

penelitian. Latar belakang penelitian adalah perumusan dan pendefinisian masalah 

penelitian secara jelas benang merahnya antara kondisi ideal yang ada di teori dan 

kondisi nyata sesuai dengan data atau fakta yang ada. Kajian pustaka adalah pendekatan 

teori yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Sedangkan metode 

penelitian adalah tata cara, prosedur penelitian secara sistematik, konsisten, dan logis. 

Penjelasan mengenai ketiga bagian tersebut akan diuraikan lebih lanjut di bagian format 

proposal. 

 

1.5.3 Penyerahan Proposal Usulan Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah.  

Penyerahan proposal usulan tesis adalah kegiatan pengumpulan proposal usulan tesis 

yang diajukan kepada Direktur Pascasarajana Program Studi Magister Manajemen. 

Tanggal penyerahan proposal akan ditentukan pada setiap semesternya oleh Direktur 

Pascasarajana Program Studi Magister Manajemen. Mahasiswa yang akan menyusun 

tesis dan tidak menyerahkan proposal usulan tesis sesuai dengan batas akhir tanggal 

yang ditentukan, memiliki risiko terlambat dalam proses penentuan calon pembimbing 

tesis. Intinya, proposal usulan tesis terdiri atas Bab I pendahuluan, Bab II Kajian Pustaka 

dan Bab III Objek dan Metode Penelitian, serta Daftar Pustaka. 

 

1.5.4 Pelaksanaan Masa Bimbingan penyusunan Proposal Usulan Tesis, Tugas 

Akhir/Karya Ilmiah.  

Pelaksanaan masa bimbingan adalah proses pertemuan bimbingan, arahan, masukan, 

diskusi dsb. antara mahasiswa yang menyusun tesis dengan pembimbing yang sudah 

ditentukan. Metode dan prosedur pelaksanaan masa bimbingan, diatur berdasarkan 

kesepakatan antara pembimbing dan mahasiswa, dengan tetap mengacu pada aturan 

tentang bimbingan yang berlaku umum, sesuai etika akademik. 

 

1.5.5 Pelaksanaan Seminar Proposal (Sempro) Usulan Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah 

Setelah proposal usulan tesis disetujui oleh pembimbing untuk diajukan seminar 

proposal, maka mahasiswa mendaftarkan diri untuk sempro ke Sekretariat MM. 
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Sekretariat MM akan menjadwalkan sempro beserta menentukan penguji atau 

pembahas sempro. 

 

1.5.6 Penyerahan Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah.  

Penyerahan tesis adalah kegiatan pengumpulan tesis yang sudah disetujui oleh 

pembimbing setelah melalui proses pelaksanaan penelitian, meliputi pengujian hipotesis 

dengan pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, dan pembimbingan intensif 

selama pelaksanaan penelitian dan penulisan tesis.  

Penyerahan tesis ditentukan pada setiap semesternya oleh Direktur Pascasarajana 

Program Studi Magister Manajemen, setidaknya satu bulan sebelum pelaksanaan sidang 

tesis. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tesis sesuai dengan batas akhir tanggal yang 

ditentukan, tidak diperkenankan mengikuti sidang tesis untuk periode tersebut. 

Mahasiswa mengajukan permohonan sidang tesis ke Sekretariat MM, selanjutnya 

Sekretariat MM akan menjadwalkan dan menunjuk Dewan Penguji Tesis. 

 

1.5.7.  Tesis dan Publikasi. 

Setelah Mahasiswa dinyatakan lulus dalam sidang tesis, apabila masih ada perbaikan 

maka kepada mahasiswa diberikan waktu satu minggu untuk memperbaiki tesis.  Tesis 

yang sudah diperbaiki dan sudah disetujui oleh dewan penguji tesis, kemudian dijilid 

dalam bentuk hardcopy sesuai dengan ketentuan yang berlaku (warna cover abu-abu 

muda), sebanyak 3 (tiga) eksemplar, ditambah softcopy yang dikirim ke email 

library@ibs.ac.id dalam bentuk pdf lengkap dengan tanda tangan penguji yang telah 

discan, dituliskan judul tesis, dan nama mahasiswa beserta Nomor Induk Mahasiswa 

(NIM). 

Tesis juga ditulis dalam bentuk artikel jurnal untuk diterbitkan di jurnal ilmiah, penulisan 

ini disesuaikan dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pengelola jurnal. Artikel jurnal 

dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Minimal format atau outline 

isinyanya terdiri atas:  

1. Abstrak  

2. Pendahuluan;  

3. Kajian Teoritis;  

4. Metode;  
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5. Hasil dan Pembahasan dan  

6. Kesimpulan, Saran, dan Implikasi Manajerial, serta  

7. Daftar Pustaka 

 Jumlah halaman yang biasanya diminta antara 10 – 20 halaman. Artikel Jurnal ini 

disertakan sebagai lampiran pada hardcopy dan softcopy, yang menjadi bagian tidak 

terpisahkan dari tesis.  
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BAB II 
FORMAT PROPOSAL TESIS 

 

Format proposal usulan tesis secara umum terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu 

pendahuluan, kajian pustaka dan objek & metode penelitian. Penjelasan terhadap 

masing-masing bagian, dapat dilihat seperti di bawah ini. 

 

2.1 BAB I Pendahuluan 

2.1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Mendefinisikan masalah penelitian dengan jelas (clear defining the research 

problem)  

 Penjelasan mengenai adanya masalah penelitian (kesenjangan atau gap antara 

kondisi nyata dengan kondisi ideal) yang akan diangkat sebagai topik penelitian, 

dengan menggunakan berbagai referensi ilmiah dan fakta yang ditemukan di 

lapangan. 

 Penjelasan mengenai alasan mengapa masalah itu terjadi, apa saja penyebab-

penyebab masalah tersebut (sebab-akibat; kausalitas), penyebab dominan mana 

yang akan diangkat sebagai topik penelitian,  

 Dengan menggunakan referensi ilmiah maupun referensi umum atau penelitian 

terdahulu sebagai penunjang, dapat dijadikan sebagai alasan bahwa hal tersebut 

semestinya patut diteliti. 

 Penjelasan mengenai logika interaksi antar fenomena, sehingga menimbulkan 

masalah yang patut diteliti. 

 

2.1.2 Identifikasi Masalah 

 Identifikasi masalah pada hakekatnya merupakan penegasan atau bentuk 

kristalisasi dari pendefinisian masalah pada latar belakang penelitian terhadap 

masalah yang akan diteliti dalam bentuk pertanyaan penelitian. 

 Identifikasi masalah bersifat operasional, sehingga dapat dijawab dalam 

penelitian yang akan dilakukan 

 Identifikasi masalah boleh mengandung lebih dari satu pertanyaan penelitian.  
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2.1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 Tujuan penelitian berhubungan dengan masalah penelitian, sedangkan manfaat 

penelitian ditujukan pada pihak-pihak yang terkait/berkepentingan. Bagian ini 

mengandung penjelasan mengenai apa yang akan dicapai/dituju dari penelitian 

ini, dan apa manfaat yang kira-kira akan didapat/dirasakan bila tujuan penelitian 

ini tercapai. 

 

2.2 BAB II Kajian Pustaka 

2.2.1 Kajian Pustaka  

Penjelasan masing-masing Variabel/Konsep yang menjadi variabel penelitian baik 

penyebab (independent variable) maupun akibat (dependent variable). Penjelasan 

tentang faktor-faktor, elemen, unsur atau dimensi dari setiap variable atau sekumpulan 

proses pembentuk variabel. Keterkaitan atau hubungan antar variabel menurut 

penelitian terdahulu. Indikator yang menunjukkan setiap variabel dan bagaimana 

mengukur semua variabel yang diteliti dan sebagainya. 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Penjelasan logika interaksi antara variable (logical thinking). Penjelasan bagaimana 

variabel independen mempengaruhi variabel dependent serta variabel lainnya (jika ada), 

kemudian digambarkan dengan menggunakan skema Kerangka Pemikiran. 

 

2.3 BAB III Objek dan Metode Penelitian 

2.3.1 Objek Penelitian 

Penjelasan objek penelitian, apa, siapa, bagaimana, mengapa harus dilakukan 

penelitian pada objek tersebut. Aspek apa yang akan diteliti, hubungannya dengan 

masalah dan teori yang ada serta variabel apa yang akan diteliti pada objek tersebut 

dan sebagainya.  

 

2.3.2 Desain Penelitian 

 Deskriptif dan Verifikatif atau Kualitatif vs. Kuantitatif, cross sectional atau time 

series data yang akan digunakan, time horizon (jangka waktu penelitian), kapan 

dilakukan pengumpulan data, dsb. 
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 Nama desain penelitian, contoh: experimental atau non-experimental. atau 

eksplanatory atau survey, atau gabungan eksplanatory survey dengan yang lain, 

dsb  

 

2.3.3 Teknik Pengambilan Sampel  

Penjelasan mengenai bagaimana cara merekrut subjek. 

 

2.3.4 Prosedur Pengumpulan Data  

Menggunakan cara apa data dikumpulkan, observasi, kuesioner, partisipasi, waancara 

atau gabungan cara sebelumnya 

 

2.3.5 Definisi Operasionalisasi Variabel 

Jelaskan dari Kerangka Pemikiran, definisikan setiap Variabel dengan format sebagai 

berikut: 

Variabel/Sub 
Variabel 

Konsep 
Variabel 

Dimensi Indikator Skala Data Instrumen 

A. Variable 
Independent. 
Variabel 1. 
Variabel 2. 
Variabel 3. 
Variable 4 
dst. 

     

B. Variabel 
Idependent 
Variabel 1 
Variabel 2 

 

     

 

2.3.6 Analisis Data 

 Penjelasan metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian. 

 Menggunakan Metode atau program apa data akan dianalisis 

 Penjelasan bagaimana model persamaan yang akan dibentuk dari kerangka 

pemikiran, misalnya: apakah linier regresi atau multiple regresi, dsb. 

Jadi Proposal Usulan Tesis, cukup sampai pada bagian ini. Apabila telah dilaksanakan 

sempro dan kemudian mahasiswa melakukan penelitian, pengumpulan data, 
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pengolahan data, analisis data, interpretasi data, menyajikan hasilnya dalam bentuk 

tesis secara lengkap ditambahkan BAB IV dan BAB V seperti dibawah ini.  

2.4 BAB IV Hasil dan Pembahasan 

2.4.1 Hasil Penelitian. 

 * Penjelasan deskriptif setiap variabel hasil analisis 

 

2.4.2 Pembahasan  

* Penjelasan hasil analisis data berdasarkan kerangka pemikiran dan hubungan antar 

variabel. 

* Interpretasi data atau persamaan model yang diperoleh dari hasil analisis dan 

keterkaitan antar variabel 

* Membandingkan dan memverifikasi hasil analisis data dengan teori yang dikemukakan 

pada kerangka pemikiran dan kajian pustaka 

 

2.5 BAB V Kesimpulan dan Saran 

2.5.1 Kesimpulan 

2.5.2 Saran 

2.5.3 Implikasi Manajerial 

 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB III 
BIMBINGAN TESIS 

 

3.1 Pengertian Bimbingan Tesis dan Dosen Pembimbing Tesis, Tugas Akhir/Karya 

Ilmiah 

Bimbingan tesis adalah proses konsultasi atau diskusi antara pembimbing dengan 

mahasiswa Magister yang sedang menyusun tesis. Setiap mahasiswa akan dibimbing 

oleh satu atau dua orang dosen pembimbing. Untuk hal-hal yang khusus Program MM 

dapat menunjuk pembimbing tambahan sesuai kebutuhan, dengan jumlah maksimum 

pembimbing tiga orang. 

 

3.2 Dosen Pembimbing Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah 

Penentuan Dosen Pembimbing Tesis dilakukan setelah mahasiswa menyerahkan 

proposal usulan tesis. Dalam meenentukan dosen pembimbing mahasiswa dapat 

mengusulkan atau memilih dosen pembimbing. Khusus untuk dosen pembimbing yang 

di luar program studi, permohonan yang disampaikan harus dilengkapi dengan 

curriculum vitae (CV). Dalam hal ini Direktur Pascasarjana akan menentukan dosen 

pembimbing sesuai dengan topik tesis, kompetensi dan kualifikasi dari calon dosen 

pembimbing. Penentuan dosen pembimbing akan dikukuhkan dengan surat keputusan 

yang dikeluarkan oleh Direktur Pascasarjana STIE IBS. 

 

3.3 Syarat Dosen Pembimbing Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah 

Syarat dosen pembimbing tesis adalah sebagai berikut: 

 Dosen Pembimbing Tesis adalah dosen tetap/tidak tetap di Program Magister 

Manajemen IBS atau seorang pakar yang memiliki kompetensi dari luar Program 

MM Indonesia Banking School. 

 Kualifikasi akademis dosen pembimbing tesis harus bergelar Doktor untuk 

pembimbing utama atau minimal memiliki JJA (Jenjang Jabatan Akademik) 

Lektor, dan Magister untuk pembimbing pendamping atau minimal memiliki JJA 

(Jenjang Jabatan Akademik) Lektor Kepala dan memiliki publikasi ilmiah di Jurnal 

Internasional bereputasi/terindeks.  
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Berdasarkan lampiran V: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen 

dan Angka Kreditnya.  

Wewenang dan tanggung jawab dosen dalam bimbingan tugas akhir, 

No. Jabatan Akademik 

Dosen 

Kualifikasi 

Pendidikan 

Bimbingan Tugas Akhir 

Diploma/Sarjana Magister Doktor 

1 Asisten Ahli Magister M - - 

Doktor M B - 

2 Lektor Magister M B* - 

Doktor M M B 

3 Lektor Kepala Magister M M B 

Doktor M M B/M** 

4 Profesor Magister M M M 

Doktor M M M 

 * = Golongan III/d 

** = Sebagai penulis utama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi 

M = Melaksanakan 

B = Membantu. 
 

 Bidang keahlian atau kompetensi pembimbing harus sesuai dengan minat utama 

atau bidang kajian tesis. 

 Bidang kajian tesis magister manajemen meliputi kajian berdasarkan fungsi-

fungsi bisnis meliputi, manajemen pemasaran, sumber daya manusia, 

operasi/produksi, keuangan dan manajemen perbankan, risk management, 

kepemimpinan, kewirausahaan, sistem informasi manajemen, dsb. 

 

3.4 Tugas Dosen Pembimbing Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah 

Secara umum tugas dosen pembimbing tesis dalam penyusunan tesis, tugas akhir/karya 

ilmiah adalah mengarahkan mahasiswa dalam mempersiapkan proposal usulan 

penelitian sampai sidang tesis atau tugas akhir/karya ilmiah. Secara terperinci tugas 

pembimbing meliputi hal-hal sebagai berikut: 

 Menyediakan waktu/mengatur jadwal bimbingan untuk mahasiswa yang 

dibimbing 

 Membantu mahasiswa menemukan sumber-sumber rujukan baik dalam bentuk 

buku ataupun jurnal ilmiah internasional 



14  Buku Pedoman Penulisan Tesis MM IBS-2017 

 

 Membantu mahasiswa dalam memilih alternatif perumusan masalah, 

konsep/teori, serta metode yang akan digunakan 

 Memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh 

mahasiswa yang dibimbing 

 Memberikan penugasan/petunjuk, arahan/saran kepada mahasiswa sampai akhir 

penyusunan tesis 

 Bekerja sama dengan pembimbing lainnya (bagi pembimbing 1 atau pembimbing 

2) untuk menentukan spesifikasi/bagian tesis yang akan dibimbing 

 

3.5 Prosedur Pelaksanaan Bimbingan Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah 

Pelaksanaan bimbingan tesis, tugas akhir/karya ilmiah dapat dilakukan oleh mahasiswa 

setelah nama dosen pembimbing ditentukan secara resmi dengan Surat Keputusan 

Direktur Pascasarjana. Selanjutnya adalah: 

 Mahasiswa menemui dosen pembimbing yang sudah ditentukan 

 Menanyakan waktu/jadwal bimbingan kepada dosen pembimbing (untuk 

masing-masing pembimbing) 

 Melaksanakan masa bimbingan secara rutin, sesuai kesepakatan dengan dosen 

penguji 

 

3.6 Buku Bimbingan Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah  

Buku Bimbingan Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah adalah alat monitoring untuk 

memantau kemajuan proses penyusunan tesis, tugas akhir/karya ilmiah. Buku 

bimbingan akan menjadi salah satu rujukan bila terjadi masalah dalam penyusunan tesis, 

tugas akhir/karya ilmiah bagi mahasiswa yang bersangkutan. Buku bimbingan selalu 

dibawa pada saat berkonsultasi atau pada saat proses bimbingan dengan dosen 

pembimbing. Dosen pembimbing harus menandatangani dan menulis catatan penting 

dalam buku tersebut sesuai dengan yang dibimbingkan dan didiskusikan pada saat 

proses bimbingan. Buku bimbingan tesis, tugas akhir/karya ilmiah tersebut harus 

dilaporkan oleh mahasiswa ke Sekretariat Program Magister Manajemen STIE IBS setiap 

minggu ke-3 setiap bulan untuk memantau kemajuan penyusunan tesis. 
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3.7 Pergantian Dosen Pembimbing Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah. 

Apabila proses bimbingan tesis, tugas akhir/karya ilmiah tidak berjalan seuai dengan 

ketentuan, maka pergantian dosen pembimbing tesis dapat dilakukan. Pergantian dosen 

pembimbing akan diatur dan diputuskan oleh Direktur Pascasarjana atas dasar 

pertimbangan dari dosen pembimbing dan mahasiswa yang bersangkutan.   
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BAB IV 

FORMAT TESIS 
 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam format penulisan tesis, yaitu 

sistematika penulisan, kertas, pengetikan, nomor halaman, pemberian tanda pada 

bagian tesis, dan batasan jumlah kata. Hal-hal tersebut diuraikan lebih lanjut pada 

bagian di bawah ini. 

 

4.1. Sistematika Penulisan Tesis 

Bagian Awal 

- Sampul tesis 

- Halaman judul 

- Halaman persetujuan oleh pembimbing 

- Halaman Pengesahan oleh Penguji 

- Halaman pernyataan tidak melakukan plagiasi 

- Halaman Persetujuan Publikasi Ilmiah 

- Kata Pengantar 

- Daftar Isi 

- Daftar Tabel 

- Daftar Gambar 

- Daftar Grafik 

- Daftar Lampiran 

- Abstrak (bahasa Indonesia dan Inggris, maksimal 250 kata) 

 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

1.2. Identifikasi Masalah 

1.3.Tujuan danKegunaan Penelitian 

 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Kajian Pustaka 

2.2. Kerangka Pemikiran 
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BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

3.1. Objek Penelitian 

3.2. Desain penelitian 

3.3. Teknik Pengambilan Sampel 

3.4. Prosedur Pengumpulan Data 

3.5. Definisi Operasional Variabel 

3.6. Analisis Data 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian 

4.2. Pembahasan 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

5.2. Saran 

5.3. Implikasi Manajerial 

 

Daftar Pustaka 

Lampiran 

· Alat Ukur 

· Tabel Hasil Pengolahan Data 

· dll  

 

4.2 Kertas dan Pengetikan 

Kertas yang digunakan adalah jenis HVS putih tanpa garis berat 80 gram dengan ukuran 

A4 (21 cm x 29,7 cm). Tesis diketik memakai komputer dengan menggunakan program 

pengolah kata (Microsoft Word) dengan aturan sebagai berikut: 

a. huruf ‘Times New Roman’ 

b. ukuran huruf: 

- Naskah: 12 

- Judul bab: 14 bold 

- Judul tesis: 14 – 16 (tergantung panjang pendeknya judul) 
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c. judul bab dan judul tesis diketik tebal (bold) 

d. pengetikan naskah dilakukan pada satu sisi halaman (tidak bolak-balik). 

e. jarak ketikan 

- naskah 2 spasi 

- jarak antar alinea 2 spasi, alinea lurus tidak masuk, tetapi lurus baris awal 

- abstrak 1 spasi. 

- jarak antar judul bab dan awal naskah 3 spasi 

- jarak antara akhir naskah dengan sub judul berikutnya serta 1,5 spasi 

f. batas pengetikan 4 cm dari tepi kiri, 3 cm dari tepi atas, 3 cm dari tepi kanan dan 4 

cm dari tepi bawah. 

g. penulisan kutipan tidak menggunakan footnote, tetapi mengutip langsung 

dengan menuliskan sumbernya dengan format nama, tahun penerbitan tulisan 

atau buku, halaman, missal: Mr. xyzdddd (tanpa gelar, bila orang Indonesia 

lengkap, misal: Muhammad Yusuf, bila orang asing nama belakang dahulu, misal 

Kotler, Philip; 2017:345), 

h. kutipan dalam bahasa inggris lebih dari 3 (tiga) baris di buat jarak antar barisnya 

satu spasi dengan memberi tanda “diawal dan akhir kutipan “ 

i. setiap bab dimulai pada halaman baru, dengan judul bab pada batas atas bidang 

pengetikan, disusun simetris menggunakan huruf besar font 12 bold, tanpa 

penggaris bawahan atau pembubuhan titik di akhir kalimat  

j. penulisan judul gambar ditengah dibawah gambar, misal:  

 
 

Gambar 1.1 
Xxxxxxxxxx 

Sumber: mmkkyasks, 2017 
 

j. penulisan judul tabel ditengah diatas tabel, misal:  

Table 1.1. 
Yyyyyyyyyy. 

    

    

    

  Sumber: mmmxmxmxm, 2017 

Gambar 
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4.3 Penomoran Halaman 

a. Bagian awal tesis, mulai dari halaman judul (halaman sesudah sampul) sampai 

dengan halaman Daftar Lampiran menggunakan Angka Romawi Kecil (i, ii, dst.) 

b. Halaman judul dan halaman persetujuan dosen pembimbing tidak diberi nomor 

urut halaman, tetapi diperhitungkan sebagai halaman i dan halaman ii (nomor 

halaman tersebut tidak diketik) 

c. Halaman Abstrak sampai dengan halaman Lampiran diberi nomor dengan Angka 

Romawi kecil, yang merupakan kelanjutan dari halaman judul dan halaman 

persetujuan pembimbing (halaman iii, iv, dst.) 

d. Halaman bagian naskah/isi, sampai dengan lampiran diberi nomor dengan Angka 

Arab. 

e. Nomor halaman diletakkan di sebelah kanan bawah. 

f. Penulisan daftar pustaka, mengikuti format: Nama Penulis, Tahun Penerbitan, 

Judul Tulisan, tulis volume, issue, dan page jika Jurnal, Kota Penerbit: Penerbit 

Buku atau Lembaga Penerbit Jurnal. Contoh:  

Surachman, Surjaatmadja. (2008). Dasar-Dasar Manajemen Merek. Malang: 

Bayumedia. 

g. Apabila diperoleh secara on-line, cantumkan sumbernya selain pada huruf f diatas 

tambahkan URL-nya seperti: http//www……..diunduh pada tanggal…….jam………. 

 

4.4 Pemberian Tanda Bagian Tesis 

Pemberian tanda pada sub-bab atau anak sub-bab harus konsisten. Apabila 

menggunakan angka arab harus tetap demikian sampai akhir naskah. 

 

4.5 Batasan Jumlah Halaman 

Tesis bagian utama kurang lebih 150 halaman. Bila diperlukan materi selebihnya dapat 

dimasukkan sebagai bagian dari lampiran. 

 

 

  



20  Buku Pedoman Penulisan Tesis MM IBS-2017 

 

BAB V 
SIDANG ATAU UJIAN TESIS 

 

5.1 Pengertian Sidang atau Ujian Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah 

a. Sidang atau Ujian Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah adalah ujian yang dilakukan 

untuk mengukur penguasaan kompetensi utama atau konsentrasi yang menjadi 

minat mahasiswa secara menyeluruh; 

b. Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah adalah karya ilmiah yang ditulis berdasarkan 

hasil penelitian dengan kajian pustaka atau pendekatan teoritis dan 

membandingkannya dengan kenyataan atau permasalahan yang dihadapi 

dalam rangka penulisan tugas akhir di program Magister; 

Sidang Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah adalah proses penilaian terhadap tesis, Tugas 

Akhir/Karya Ilmiah yang telah disusun selama masa bimbingan. Sidang Tesis, Tugas 

Akhir/Karya Ilmiah dilakukan setelah mahasiswa mendapatkan rekomendasi secara 

resmi dari pembimbing. Penilaian terhadap sidang Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah 

dilakukan oleh dewan penguji. Dewan Penguji terdiri atas Ketua Penguji, Penguji dan 

Pembimbing. Ketua Penguji adalah Direktur Pascasarjana atau Sekretaris Prodi 

Magister Manajemen atau Dosen yang memiliki wewenang menguji sesuai dengan 

peraturan dan ditunjuk sebagai wakil dari lembaga. Dewan penguji ditetapkan oleh 

Direktur Program Pascasarjana melalui surat keputusan. 

 

5.2 Ketentuan Umum 

a. Sidang atau Ujian Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah bertujuan untuk mengetahui 

penguatan mahasiswa akan kompetensi utama atau konsentrasi program studi 

secara menyeluruh dan terpadu; 

b. Sidang atau Ujian Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah merupakan evaluasi kemampuan 

mahasiswa dalam rangka mengaitkan teori yang diperolehnya dengan kenyataan 

yang dihadapi. 

c. Sidang atau Ujian Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah merupakan evaluasi terhadap 

kompetensi utama atau konsentrasi yang dimaksudkan untuk mengevaluasi 

pencapaian kompetensi utama atau konsentrasi; 
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d. Sidang atau Ujian Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah wajib diikuti oleh mahasiswa 

program magister sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar Magister 

Manajemen dalam rangka penyelesaian studi di Magister Manajemen STIE IBS; 

 

5.3 Syarat-syarat Sidang atau Ujian Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah 

a. Telah selesai membuat Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah dibuktikan dengan 

persetujuan dosen pembimbing. 

b. Untuk dapat mengikuti Sidang atau Ujian Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah 

mahasiswa harus memenuhi syarat administratif dan akademik; 

c.   Secara administratif, mahasiswa dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti Sidang 

atau Ujian Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah apabila masih terdaftar sebagai 

mahasiswa aktif; 

d. Secara akademis, mahasiswa yang dapat mengikuti Sidang atau Ujian Tesis, Tugas 

Akhir/Karya Ilmiah adalah mereka yang telah lulus semua mata kuliah dengan 

indeks prestasi kumulatif minimal 3, 0 sampai semester III. 

 

5.4 Bentuk Sidang atau Ujian Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah 

a. Sidang atau Ujian Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah dilaksanakan dalam bentuk 

Sidang atau Ujian Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah yang dimaksudkan untuk menguji 

kemampuan mahasiswa menulis, menyajikan, menganalisis, dan memecahkan 

permasalahan akademis yang terkait dengan kenyataan yang dihadapi dan 

berkaitan dengan kompetensi utama atau konsentrasinya; 

b. Sidang atau Ujian Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah tersebut menjadi titik tolak untuk 

menguji kemampuan mahasiswa secara menyeluruh. 

 

5.5 Persiapan dan Persyaratan Sidang atau Ujian Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah 

a. Untuk dapat mengajukan permohonan Sidang atau Ujian Tesis, Tugas Akhir/Karya 

Ilmiah mahasiswa harus memenuhi persyaratan: 

1) Terdaftar aktif sebagai mahasiswa pada semester yang berjalan dan telah 

melengkapi persyaratan administrasi akademik dan keuangan; 

2) Telah lulus semua matakuliah sampai dengan semester III dengan IPK minimal 

3.0. 
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b. Pengajuan permohonan/pendaftaran Sidang atau Ujian Tesis, Tugas Akhir/Karya 

Ilmiah (dengan menggunakan formulir permohonan/pendaftaran Sidang atau 

Ujian Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah) ditujukan kepada Direktur melalui 

Sekretaris Program Studi dengan dilampiri: 

1) Naskah atau Tesis (sebanyak 4 eksemplar); 

2) Foto copy kartu mahasiswa yang berlaku pada semester berjalan; 

 3) Fotocopy transkrip seluruh mata kuliah yang telah lulus dengan nilai IPK 

minimal 3.00; 

4) Bukti penyelesaian administrasi keuangan 

c. Apabila semua persyaratan telah terpenuhi, Sekretaris Program Studi melanjutkan 

permohonan tersebut kepada Direktur Pascasarjana disertai pertimbangan 

susunan Dewan Penguji Sidang atau Ujian Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah, dan 

jadwal pelaksanaan; 

d. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Direktur Pascasarjana menetapkan susunan 

Dewan Penguji Sidang atau Ujian Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah dan jadwal 

pelaksanaannya; 

e.   Penetapan Dewan Penguji dilakukan dengan surat permohonan menguji dan 

undangan dari Direktur Pascasarjana 

f.  Dewan penguji Sidang atau Ujian Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah terdiri dari 

seorang ketua atau sekretaris dan atau wakil dosen yang ditunjuk oleh Direktur 

Pascasarjana dan satu orang penguji dan pembimbing; 

g. Ketua Dewan Penguji dijabat oleh Direktur, Sekretaris Program Studi, atau Dosen 

Tetap yang ditunjuk oleh Direktur Pascasarjana; 

h. Dewan Penguji Sidang atau Ujian Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah adalah dosen di 

lingkungan STIE IBS yang telah memenuhi syarat untuk menjadi dosen di Program 

Pascasarjana serta memiliki keahlian sesuai dengan tema makalah komprehensif 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

5.6 Pelaksanaan Sidang atau Ujian Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah 

a. Sidang atau Ujian Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah dimaksudkan untuk menguji 

penguasaan mahasiswa dalam memecahkan masalah secara teoritis yang terkait 
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dengan masalah yang dihadapi dan keahlian utama atau konsentrasi yang menjadi 

minatnya; 

b. Sidang atau Ujian Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah dilaksanakan dihadapan Dewan 

penguji Sidang atau Ujian Tesis yang terdiri dari seorang Ketua atau Sekretaris, dan 

satu dosen penguji serta satu dosen pembimbing; 

c. Tugas penguji adalah sebagai berikut: 

1)  Ketua Penguji/Sekretaris Penguji: Mengurus administrasi ujian, mencatat 

proses ujian dan hasil ujian, memimpin jalannya ujian, membahas (bertanya, 

mengklarifikasi, memberikan saran) dan menilai hasil;  

2) Dewan Penguji berpakaian rapi berjaket STIE IBS, membahas, bertanya, 

mengklarifikasi, memberikan saran, dan menilai hasil. 

 

5.7 Waktu Pelaksanaan dan Kelengkapan Sidang atau Ujian Tesis, Tugas Akhir/Karya 

Ilmiah 

a. Sidang atau Ujian Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah dilaksanakan antara 60 

sampai 120 menit; 

b. Sidang atau Ujian Tesis dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut: 

1) Pemeriksaan pemenuhan administrasi mahasiswa; 

2) Pembukaan ujian; 

3) Presentasi garis besar makalah Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah oleh 

mahasiswa (maksimal 15 menit); 

4) Pembahasan, tanya jawab, diskusi, memberi masukan dsb. atas Tesis, 

Tugas Akhir/Karya Ilmiah oleh dewan penguji; 

5) Tanggapan/jawaban mahasiswa atas pembahasan dewan penguji; 

6) Penentuan hasil ujian (mahasiswa harus meninggalkan ruang sidang) 

7) Penyampaian hasil ujian; 

8) Penutupan ujian. 

c. Masing-masing penguji memberikan penilaian yang mencakup aspek: 

1.  Naskah Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah (kejelasan masalah penelitian, 

relevansi pendekatan teori yang digunakan, kerangka berfikir, 

sistematika, konsistensi dan teknik penulisan, serta logika berfikir); 
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2.  Kemampuan menyajikan Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah (penguasaan, 

sistematika, konsistensi, originalitas, kejelasan); 

3. Kemampuan menjawab dan merespon pertanyaan/ulasan penguji 

(kebenaran, ketepatan, kejelasan). 

d. Hasil penilaian Sidang atau Ujian Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah dinyatakan 

dalam nilai angka (0,0 – 4,0) sebagaimana ketentuan yang berlaku; 

e. Penilaian sidang tesis secara umum meliputi: 

1. Penguasaan materi Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah diukur melalui 

ketepatan/kualitas jawaban atas berbagai pertanyaan yang diajukan 

oleh penguji 

2. Kepribadian dan sikap pada saat sidang Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah 

diukur melalui ketenangan emosi, kejelasan suara, kepercayaan diri, 

serta pengamalan etika dalam mempresentasikan tesis maupun pada 

saat menjawab pertanyaan dari para penguji 

3. Logika berfikir, diukur melalui ketepatan penggunaan bahasa, 

pemilihan kata-kata, komposisi/struktur kalimat tesis, serta konsistensi 

antara konsep/teori yang dicanangkan di awal sampai konsep/teori 

yang digunakan hingga akhir penelitian Ketelitian menulis, diukur 

melalui jumlah maksimum kesalahan yang dapat ditoleransi dalam 

penulisan kalimat/kata-kata 

4. Penulisan referensi, diukur melalui kesesuaian antara cara penulisan 

kutipan, referensi/daftar pustaka, dll.  

5. Relevansi saran yang dikemukakan terhadap hasil penelitian 

f.  Penilaian Sidang atau Ujian Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah dinyatakan dalam 

lembar penilaian hasil Sidang atau Ujian Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah 

(sesuai formulir); 

g. Hasil penilaian masing-masing penguji dituangkan dalam Berita Acara Ujian 

Sidang atau Ujian Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah (sesuai formulir), yang 

dilampiri dengan daftar hadir penguji (lihat formulir terlampir); Hasil Sidang 

akan diproses dengan cara sebagai berikut: 

 Setelah ketua sidang menyatakan ujian selesai, ketua sidang 

mempersilakan mahasiswa untuk keluar dari ruang sidang, dan 
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memberikan waktu kepada para penguji untuk menentukan nilai 

mahasiswa.  

 Jika terdapat perbedaan nilai sangat besar (15 atau lebih dengan basis 

nilai maksimal 100) maka dewan penguji akan membahas perbedaan nilai 

tersebut sampai mendapatkan nilai wajar dan disepakati bersama. 

 Mahasiswa dipersilakan memasuki ruang sidang kembali setelah penguji 

selesai menentukan nilai. 

 Ketua sidang membacakan nilai-nilai tersebut tanpa menyebutkan nama 

penguji. Nilai kelulusan adalah rata-rata dari nilai yang diberikan oleh 

para penguji dengan batas minimal lulus B 

 Ketua sidang membacakan kesimpulan hasil penilaian tersebut dan 

mendiskusikan batas waktu yang diperkenankan untuk merevisi. 

 Selanjutnya ketua sidang menutup sidang tesis. Sidang tesis 

didokumentasikan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh 

peserta sidang. 

 Keabsahan status kelulusan ataupun surat keterangan kelulusan, hanya 

dapat diperoleh bila kandidat magister telah selesai melakukan dan 

mengumpulkan revisi yang disarankan oleh dewan penguji dan dilakukan 

dalam batas waktu yang ditentukan oleh penguji. Batas waktu perbaikan 

dituliskan dalam Berita Acara. 

h. Mahasiswa dinyatakan lulus Sidang atau Ujian Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah 

apabila mendapatkan nilai rata-rata minimal 3,0 dari seluruh penguji; 

i. Di samping nilai, hasil Sidang atau Ujian Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah juga 

dinyatakan dalam kategori: 

1) Lulus tanpa perbaikan tesis; 

2) Lulus dan harus dilakukan perbaikan tesis; 

3) Harus dilakukan perbaikan tesis dan diujikan kembali. 

j. Apabila dipandang perlu, dewan penguji dapat memberikan catatan perbaikan; 

k. Perbaikan tesis yang telah dinyatakan lulus dalam Sidang atau Ujian Tesis, 

Tugas Akhir/Karya Ilmiah dilakukan berdasarkan catatan perbaikan, 

dilaksanakan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan para penguji; 
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l. Masa perbaikan tesis yang telah dinyatakan lulus paling lama dua minggu; 

m. Masa perbaikan tesis yang dinyatakan tidak lulus dilakukan di bawah 

     bimbingan pembimbing dan para penguji; 

n. Masa perbaikan tesis yang dinyatakan tidak lulus secepat-cepatnya satu bulan 

dan selama-lamanya tiga bulan; 

o. Apabila telah dilakukan perbaikan atau perubahan sesuai dengan catatan dan 

telah disetujui oleh dewan penguji pertama, namun masih dinyatakan tidak 

lulus, mahasiswa dapat mengajukan ujian ulang; 

p.  Penguji Sidang atau Ujian Tesis ulang sama dengan penguji Sidang atau Ujian 

Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah; 

q. Tata cara dan ketentuan Sidang atau Ujian Tesis ulang sebagaimana ujian 

komprehensif karya ilmiah pertama; 

r. Sidang atau Ujian Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah mahasiswa yang dinyatakan 

lulus yang telah melakukan perbaikan sesuai dengan saran dari penguji Sidang 

atau Ujian Tesis dan disahkan/disetujui oleh Penguji (lihat formulir terlampir); 

s. Kepada mahasiswa yang telah mendapat pengesahan/persetujuan hasil Sidang 

atau Ujian Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah dari seluruh majelis penguji, diberi 

Surat Keterangan Lulus Sidang atau Ujian Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah oleh 

Direktur (lihat formulir terlampir). 

Sidang atau Ujian Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah adalah proses mempresentasikan dan 

mempertanggungjawabkan hasil penulisan tesis yang sudah dilakukan oleh mahasiswa 

program studi Magister Manajemen STIE IBS kepada Dewan Penguji Sidang atau Ujian 

Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah.  Dewan Penguji Sidang atau Ujian Tesis, Tugas 

Akhir/Karya Ilmiah terdiri dari Ketua dan Anggota Dewan Penguji Sidang atau Ujian Tesis.  

Ketua atau salah satu Anggota Dewan Penguji adalah Direktur atau Sekretaris Program 

Studi Magister Manajemen atau Pimpinan STIE IBS, atau Dosen yang ditunjuk oleh 

Direktur Pascasarjana STIE IBS. Anggota dewan penguji adalah dosen Pembimbing dan 

dosen penguji adalah dosen yang ditunjuk dengan Surat keputusan oleh Direktur 

Pascasarjana sebagai penguji Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah 
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BAB VI 
YUDISIUM & PENYERAHAN TESIS 

 

6.1 Yudisium 

Yudisium merupakan pengesahan penyelesaian studi mahasiswa yang telah mengikuti 

sidang tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah. Apabila dalam proses penilaian sidang tesis, 

Tugas Akhir/Karya Ilmiah mahasiswa berhasil mendapatkan nilai minimal dengan 

kategori cukup baik, maka mahasiswa dinyatakan lulus dan berhak menyandang Gelar 

Magister Manajemen (MM). 

  

6.2 Penyerahan Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah 

 tesis diserahkan kepada Bagian Perpustakaan Indonesia Banking School dengan 

ketentuan: 

 Mengikuti format tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah yang ditetapkan pada Bab IV 

Buku Peraturan dan Pedoman Penyusunan Tesis 

 Melampirkan lembar pengesahan oleh seluruh pembimbing dan Direktur 

Program 

 Melampirkan lembar pengesahan dari seluruh penguji 

 Sejumlah dua eksamplar tertulis (printed out), satu untuk Perpustakaan 

Indonesia Banking School dan satu lainnya untuk Sekretariat Program Magister 

Manajemen Indonesia Banking School. 

 Atas persetujuan atau kesepakatan pembimbing dan mahasiswa naskah hasil 

ujian Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah dapat di “re-write” sesuai dengan 

permintaan pengelola konferensi atau pengelola jurnal ilmiah nasional atau 

internasional. Naskah Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah tersebut dapat 

dipublikasikan sebagai Tugas Akhir Program Magister. (dilengkapi Surat 

pernyataan setuju) 

 Tugas Akhir/Karya Ilmiah, akan diakui sebagai tugas akhir/karya ilmiah apabila 

sudah dipublikasikan di konferensi nasional atau internasional, jurnal nasional 

belum terakreditasi atau terakreditasi, atau jurnal internasional bereputasi atau 

dibuat dalam bentuk buku ber-ISBN. 
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 6.3 Kelengkapan Penyelesaian Studi 

Kelengkapan yang harus diserahkan mahasiswa sebagai syarat diikutsertakan dalam 

yudisium adalah: 

1. Surat keterangan telah menyerahkan tesis dan artikel jurnal ke Perpustakaan 

Indonesia Banking School 

2. Surat keterangan lunas biaya pendidikan 

3. Surat keterangan tidak mempunyai pinjaman buku milik perpustakaan di 

lingkungan Indonesia Banking School dari Bagian Perpustakaan  
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BAB VII 
TATA TERTIB DAN SANKSI 

 

7.1 Plagiasi/Penjiplakan 

1. Mahasiswa yang sedang menulis tesis dilarang melakukan plagiasi, dibuktikan 

dengan membuat surat pernyataan bahwa karya ilmiah yang dibuat adalah 

orisinal, bukan hasil plagiasi 

2. Pada saat sidang atau ujian tesis, jika tesis peserta terbukti merupakan hasil 

plagiasi atau dibuatkan oleh orang lain maka peserta dinyatakan tidak lulus dan 

harus mengulangi proses penyusunan tesis kembali (selama masa waktu 

pendidikan yang dimiliki mahasiswa tersebut masih ada/mencukupi). 

3. Pada saat setelah yudisium, jika tesis mahasiswa terbukti merupakan hasil 

plagiasi atau dibuatkan oleh orang lain, maka yang bersangkutan dikenakan 

sanksi berupa pembatalan kelulusan atau pencabutan gelar akademik yang 

sudah diperolehnya. 

4. Bagi mahasiswa yang sedang menulis tesis yang telah dinyatakan lulus tetapi 

terbukti melakukan plagiasi/penjiplakan akan dikenakan sanksi oleh institusi 

berupa pembatalan kelulusan 

 

7.2 Waktu Penyerahan Tesis 

1. Penyerahan Tesis, Tugas Akhir/Karya Ilmiah harus tepat pada waktu yang telah 

ditentukan. 

2. Jika penyerahan mengalami keterlambatan, mahasiswa dianggap tidak 

mengumpulkan/gugur 

 

7.3 Waktu Pelaksanaan Yudisium 

1. Peserta wajib hadir 30 menit sebelum sidang ujian tesis dimulai, dan akan 

dinyatakan gagal apabila tidak hadir tepat pada jadwal yang telah ditentukan 

dengan alasan apapun. 

2. Peserta juga dapat dinyatakan gagal apabila pada saat siding ujian tesis: 

a. Merusak peralatan/fasilitas yang ada 

b. Tidak mengikui tata tertib yang ditetapkan oleh Dewan Penguji 
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Segala hal yang belum ditetapkan dalam peraturan ini akan ditentukan kemudian 

oleh Program Pascasarjana Program Studi Magister Manajemen STIE Indonesia 

Banking School. 
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LAMPIRAN 1: Format Sampul/Cover Tesis 

 

JUDUL 

 

 

 

 

Oleh 

Nama Mahasiswa 

NIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN 

STIE INDONESIA BANKING SCHOOL 

JAKARTA 

Tahun 
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LAMPIRAN 2: Format Halaman Judul Tesis (setelah cover) 

 

 

JUDUL 

 

 

Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Magister Manajemen (MM) 

 

Oleh 

Nama Mahasiswa 

NIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN 

STIE INDONESIA BANKING SCHOOL 

JAKARTA 

Tahun 
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LAMPIRAN 3: Format Halaman Persetujuan Pembimbing Untuk Pengajuan Sidang 

Tesis  

 

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS 

 

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

1. ________________________________ (sebagai Pembimbing I) 

2. ________________________________ (sebagai Pembimbing II) 

 

menyatakan bahwa tesis berjudul: ……………………………………………… 

yang disusun oleh: 

Nama Mahasiswa (NIM) 

dapat diajukan pada Sidang Tesis Program Magister Manajemen Indonesia Banking 

School yang akan diselenggarakan pada tanggal/bulan/tahun_________________. 

 

 

Jakarta, ………………… 20… 

 

 

 

     Pembimbing I             Pembimbing II 

 

 

 

(Nama Pembimbing I)      (Nama Pembimbing II) 
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LAMPIRAN 4: Format Halaman Pengesahan oleh Penguji (Setelah Sidang Tesis) 

 

HALAMAN PENGESAHAN TESIS 

 

 

Judul Tesis: 

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

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Ujian atau Sidang Tesis Program 

Studi Magister Manajemen STIE Indonesia Banking School dan dinyatakan LULUS, 

pada tanggal ……………… 

 

 

Jakarta, ………………… 20… 

 

 

Ketua Sidang 

 

 

 

   (Nama Ketua Sidang) 

 

     Penguji I               Penguji II 

 

 

 

(Nama Penguji I)        (Nama Penguji II) 

 

Direktur Program 

 

 

 

……………………………….. 
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Lampiran 5: Format Halaman Pernyataan Tidak Melakukan Plagiasi 

 

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIASI 

 

 

SURAT PERNYATAAN 

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini saya,  

Nama     :...............................................,  

Nomor Induk Mahasiswa :…............................................. 

 

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya menjamin bahwa tesis yang dibuat dan 

disampaikan kepada Program Studi Magister Manajemen STIE Indonesia Banking 

School,  

berjudul:...................................................................................................................... 

merupakan karya sendiri yang tidak dibuat dengan melanggar ketentuan plagiarisme. 

Saya menyatakan memahami tentang adanya larangan plagiarisme tersebut dan dapat 

menerima segala konsekuensi jika melakukan pelanggaran menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku di lingkungan Indonesia Banking 

School.  Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak 

manapun. 

 

 

Jakarta, .................................. 

 

 

 

 

 

(tanda tangan menyentuh materai) 

Nama 

NIM 

  

 

Meterai 

Rp.6000,- 
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Lampiran 6: Format Halaman Persetujuan Publikasi Ilmiah 

 

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH 

Sebagai sivitas akademik STIE Indonesia Banking School, saya yang bertanda tangan di 

bawah ini:  

Nama    : …………………………...................................... 

NIM     : ……………………………...................................  

Program Studi   : ..............................................................................  

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada STIE 

Indonesia Banking School Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free 

Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: 

………………………..................................................................................................................

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

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini 

STIE Indonesia Banking School berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola 

dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya 

selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak 

Cipta.   

 

 

 

 

 

                                         Dibuat di Jakarta        

                   Pada tanggal: 

                                                                   Yang menyatakan, 

 

 

  (……………………................) 
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Lampiran 7: Formulir Pendaftaran Seminar Proposal Tesis 

 

 
 

 

 

 No. F.BAA.15 

Rev. 01 

FORMULIR PENDAFTARAN 
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR/KARYA 

ILMIAH (SEMPRO-TAKI) 

Tgl. Berlaku : 15-Mar-2013 

 

Hal. :  1 dari 1 

 

PRODI :  MAGISTER MANAJEMEN 

SEMESTER : ………….. TAHUN AKADEMIK ................/................ 

N a m a :................................................................................................................ 

N I M  :................................................................................................................ 

Jurusan :................................................................................................................ 

Alamat  :................................................................................................................ 

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

No. Telp. : Rumah : ................................   Kantor :................................................ 

HP.  :  ................................................................................................................ 

Konsentrasi : ................................................................................................................ 

Judul  Karya Ilmiah : .................................................................................................... 

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

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

 

Jakarta, …………………. 

Dosen Pembimbing  

…………………………. 

Jakarta, …………….. 

Sekretaris Program Studi, 

 

………………………………. 

 

TINDAKAN Nama Jabatan Tanda Tangan Tanggal 

Disiapkan     

Diproses     

 

  



38  Buku Pedoman Penulisan Tesis MM IBS-2017 

 

Lampiran 8: Formulir Pendaftaran Ujian Tesis 

 

 

No. F.BAA. 16 
Rev. 01 

Bagian Administrasi Akademik Tanggal  Berlaku: 11 Juni 2017 

FORMULIR PENDAFTARAN UJIAN TUGAS 
AKHIR/KARYA ILMIAH 

Hal 1 dari 1 

Cek:  

PROGRAM PASCASARJANA 
PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

 
Nama …………………………………………………………….. 
NIM …………………………………………………………….. 

PERSYARATAN PENDAFTARAN 
 

1 Foto berwarna 3 X 4 (2 buah) Ada Tidak Ada 

2 Legalisir Ijazah Sarjana (S-1) dan sederajat (2 lembar) Ada Tidak Ada 

3 Surat Lunas Pembayaran Biaya Kuliah Ada Tidak Ada 

4 Daftar Mata Kuliah Karya Ilmiah Pengganti Tesis (KIPT) di 
KRS 

Ada Tidak Ada 

5 Nilai TOEFL minimal 500 terpenuhi dan disertai dengan 
buktinya 

Ada Tidak Ada 

6 Kartu Hasil Studi Sampai Semester 3 ……………………………… 

7 SKS yang telah ditempuh, minimal 36 SKS ………………………………. 

8 Mata Kuliah Bernilai C Ada Tidak Ada 

9 Berita Acara Seminar Proposal Karya Ilmiah Pengganti Tesis Ada Tidak Ada 

10 Daftar Tatap Muka Bimbingan Karya Ilmia Pengganti Tesis Ada Tidak Ada 

11 Naskah Karya Ilmiah yang telah disetujui oleh Dosen 
Pembimbing (hard copy dengan soft cover sebanyak 3 
buah) 

Ada Tidak Ada 

 Hasil Pemeriksaan Persyaratan Lengkap 
/Memenuhi 

Belum 
Lengkap 

 

Disetujui untuk Diproses Disetujui oleh, 

Tanggal:  Tanggal 

 
 
 
Sekretaris Program Studi 

 
 
 
Bagian Administrasi Akademik 

 

 

Pas Foto 




