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KATA PENGANTAR 

Buku pedoman skripsi ini disusun dengan tujuan agar 
dapat membantu mempermudah mahasiswa untuk menyusun 
skripsi, sehingga mereka mampu menyelesaikan kuliah tepat 
waktu dan memperoleh gelar akademik dengan cara yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

Di samping itu, pedoman dan ketentuan ini juga menjadi 
rujukan bagi semua pihak terkait dengan penyusunan skripsi 
dimaksud, baik pimpinan dan seluruh civitas akademika STIE 
IBS, dosen pembimbing skripsi maupun bagian administrasi 
akademik dan bagian administrasi Keuangan. Pedoman ini 
bertujuan untuk menyeragamkan format dan teknik 
penulisannya, bukan materi atau substansi skripsi itu sendiri. 

Pedoman ini memuat prosedur pengajuan usulan skripsi, 
pembimbingan, dan penyelenggaraan ujian komprehensif 
sebagaimana diatur dalam SK nomor 378/KEP/STIE 
IBS/III/2015 tanggal 20 Maret 2015. Sebagai pelengkap, 
dilampirkan berbagai bentuk contoh formulir dan daftar isian 
yang harus diisi oleh mahasiswa, dosen pembimbing, bagian 
administrasi akademik maupun bagian administrasi keuangan 
yang terkait dengan penyusunan skripsi maupun 
penyelenggaraan ujian komprehensif. 
Buku pedoman skripsi ini merupakan penyempurnaan dari 
pedoman skripsi edisi III (2012), khususnya pada format 
proposal, struktur pada bab, prosedur ujian, dan sistem 
penilaian ujian komprehensif. Kekurangan dalam penyusunan 
buku pedoman skripsi akan dipertimbangkan sebagai bahan 
evaluasi untuk membuat Buku Pedoman Skripsi edisi 
berikutnya. Tidak ada gading yang tidak retak. Hal yang perlu 
dilakukan adalah upaya untuk memperbaiki kekurangan terus 
menerus di masa yang akan datang. 
  
 
 Jakarta, Agustus 2015 
 
 (Tim Penyusun) 
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1 BAB I 
1. GAMBARAN UMUM SKRIPSI 

 

1.1 Pendahuluan 
Untuk memenuhi persyaratan kelulusan program sebagai 

sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking 
School (STIE IBS) setiap mahasiswa diwajibkan untuk membuat 
skripsi dan ringkasan skripsi dengan format sesuai tulisan di jurnal 
ilmiah, di bawah bimbingan Dosen Pembimbing. 

Penyusunan skripsi ini memungkinkan calon lulusan memiliki 
pola pikir yang sistematis, konsisten, dan logis. Sehingga diharapkan 
dapat memecahkan persoalan yang dihadapi di dunia kerja. Melalui 
kegiatan penyusunan skripsi, mahasiswa diharapkan dapat 
mengaktualisasikan kemampuan intelektualnya di tengah 
masyarakat. Skripsi merupakan suatu karya ilmiah untuk 
menampilkan kemampuan yang dimiliki seorang mahasiswa dalam 
menyelesaikan suatu masalah melalui sistem, model, strategi, atau 
kebijakan sesuai dengan ilmu yang dipelajarinya, untuk selanjutnya 
diwujudkan dalam bentuk karya tulis hasil penelitian. Skripsi 
merupakan analogi penyelesaian masalah secara sistematis, 
konsisten, logis, dan masuk akal dengan menggunakan model yang 
digunakan untuk merancang produk, sistem, karya seni, model, 
strategi, atau kebijakan.   

Topik maupun judul skripsi disesuaikan dengan bidang ilmu 
atau konsentrasi mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa. Penentuan 
topik maupun judul skripsi dapat dikoordinasikan antara mahasiswa 
dengan Dosen Pembimbing dan Kepala Program Studi. 

1.2 Pengertian Skripsi 

Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh seorang 
mahasiswa untuk diujikan (dalam sidang skripsi) guna meraih gelar 
sarjana S1. Sebagai syarat penyusunan skripsi, mahasiswa harus telah 
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menyelesaikan perkuliahan dengan total sks 132 untuk Program Studi 
Manajemen dan Akuntansi. 

Di dalam skripsi, mahasiswa wajib merumuskan 
permasalahan, yakni satu atau lebih pertanyaan penting dan 
mendasar, mengenai materi yang memerlukan pemecahan atau 
jawaban. Jawaban atas permasalahan diperoleh dengan melakukan 
analisis yang mendalam terhadap hasil penelitian (data) dengan 
memakai teknik analisis dan teori/metode tertentu. 

Skripsi harus memenuhi kriteria karya ilmiah yang benar, 
sesuai dengan metode ilmiah (scientific method) yaitu 
mengemukakan permasalahan dan tujuan dengan jelas, menggunakan 
landasan teoritis dan metode pengujian data yang relevan secara 
kuantitatif dan/atau kualitatif. Pengembangan hipotesis (bila 
menggunakan hipotesis) dapat diuji dan ditelaah secara teoretis atau 
berdasarkan pengungkapan fakta, menyajikan data dengan presisi 
tinggi, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara 
ilmiah. Sebagai karya ilmiah, skripsi harus dapat memberikan 
kontribusi akademis, dan/atau implikasi manajerial. 

1.3 Tujuan Skripsi  

Tujuan penyusunan skripsi, meliputi:   

1. Melalui penyusunan skripsi, seorang calon sarjana 
STIE IBS dapat membuktikan bahwa dirinya 
mengetahui prinsip dasar karya ilmiah, memahami 
metodologi penelitian, serta dapat menerapkan teknis 
penulisan ilmiah secara benar. Dengan penguasaan itu 
diharapkan dapat menguraikan serta merumuskan 
secara sistematis dan logis berbagai masalah/kasus 
yang dibahas sesuai dengan disiplin ilmunya; dan pada 
akhirnya mampu menganalisis serta mengusulkan cara 
penyelesaian masalah yang diangkat dalam skripsinya. 

2. Seorang calon sarjana STIE IBS mampu memperoleh 
pengalaman serta dapat mencoba menerapkan atau 
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membandingkan pengetahuan dan keterampilan yang 
diperoleh semasa kuliah dengan kenyataan di 
masyarakat; 

3. Seorang calon sarjana STIE IBS mampu menganalisis, 
mengembangkan, dan mengimplementasikan ilmu, 
pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh pada 
saat melakukan penelitian suatu masalah ataupun 
dalam merancang/mendisain suatu produk, konsep, 
sistem, karya seni, model, strategi, atau kebijakan 
sesuai dengan bidang ilmunya.  

1.4 Jenis – jenis Penelitian Skripsi 

Skripsi adalah bentuk laporan dari sebuah penelitian 
jenis/bentuk penelitian, berupa penelitian deskriptif eksploratif, 
deskriptif development dan verifikatif. Taraf penelitian deskriptif 
adalah taraf deskriptif, sedangkan taraf penelitian inferensial adalah 
taraf penelitian dari jenis penelitian verifikatif. Teknik penelitian 
deskriptif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik penelitian 
yang menggunakan statistik observasi, statistik kualitatif maupun 
kuantitatif atau statistik komparatif. 

Jadi tidak ada jenis skripsi kualitatif atau kuantitatif, tapi yang 
ada adalah teknik penelitian dengan menggunakan statistik observasi, 
kualitatif, maupun kuantitatif.    

1.5 Tahapan Penulisan Skripsi 

Sebelum mengajukan tugas akhir, mahasiswa STIE IBS 
terlebih dahulu harus mengambil mata kuliah Metodologi Penelitian, 
kemudian mengajukan minimal 2 (dua) judul beserta 3 (tiga) bab awal 
tugas akhir. Setelah judul dan proposal disetujui, maka pembimbing 
tugas akhir segera diumumkan dan proses penulisan harus selesai 
maksimal 17 (tujuh belas) minggu setelah nama pembimbing 
diumumkan. Jika sampai dengan tenggat waktu penulisan mahasiswa 
yang bersangkutan belum menyelesaikan tugas akhirnya, maka harus 
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memenuhi kewajiban administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku. 
Berikut ini adalah tahapan lebih rinci dalam pembuatan tugas akhir. 

1.5.1 Penentuan Topik  

Pada tahap ini mahasiswa yang mengambil tugas akhir 
diharapkan membaca berbagai literatur (buku teks & jurnal 
ilmiah) yang berhubungan dengan variabel penelitian yang 
akan dijadikan tugas akhir. Jumlah minimal literatur yang 
akan dijadikan referensi minimal 15 (terdiri dari jurnal 
ilmiah internasional, jurnal ilmiah nasional & buku teks) 
yang diterbitkan maksimal 10 tahun terakhir, terhitung sejak 
tahun mahasiswa mengambil tugas akhir.  

1.5.2 Penyusunan Proposal 

Penyusunan proposal adalah proses penulisan fenomena 
yang akan diangkat menjadi topik tugas akhir, proses 
penulisan teori-teori yang akan digunakan untuk 
menjelaskan fenomena tersebut, serta rancangan metode 
yang akan digunakan untuk mengambil/mengumpulkan data 
yang akan diangkat menjadi tugas akhir. Berdasarkan hal 
tersebut, maka proposal disusun atas 3 bagian, yaitu 
pendahuluan, tinjauan teoretis dan metode penelitian. 
Penjelasan mengenai ketiga bagian tersebut akan diuraikan 
lebih lanjut di bagian format proposal. 

1.5.3 Penyerahan Proposal  

Penyerahan proposal adalah kegiatan pengumpulan proposal 
yang diajukan kepada program studi. Tanggal penyerahan 
proposal akan ditentukan pada setiap semesternya oleh 
program studi. Mahasiswa yang akan mengambil mata 
kuliah tugas akhir, yang tidak menyerahkan proposal sesuai 
dengan batas akhir tanggal yang ditentukan, memiliki resiko 
terlambat dalam proses penentuan calon pembimbing tugas 
akhir. 
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1.5.4 Pelaksanaan Masa Bimbingan 

Pelaksanaan masa bimbingan adalah proses pertemuan 
antara mahasiswa yang mengambil mata kuliah tugas akhir 
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. 

1.5.5 Pelaksanaan Seminar 

1.5.5.1 Penyerahan Tugas akhir 

Penyerahan tugas akhir adalah kegiatan pengumpulan tugas 
akhir yang sudah disetujui oleh pembimbing kepada Kepala 
Program Studi. Tanggal penyerahan tugas akhir ditentukan 
pada setiap semesternya oleh Kepala Program Studi, 
setidaknya satu bulan sebelum pelaksanaan sidang tugas 
akhir. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas akhir 
sesuai dengan batas akhir tanggal yang ditentukan, tidak 
diperkenankan mengikuti sidang tugas akhir untuk periode 
tersebut. 

1.5.5.2 Sidang Komprehensif Skripsi 

Sidang komprehensif skripsi adalah proses 
mempresentasikan dan mempertanggungjawabkan hasil 
penulisan tugas akhir yang sudah dilakukan, kepada Dewan 
Sidang. Dewan Sidang terdiri dari Ketua dan Anggota 
Dewan Sidang. 

1.5.5.3 Yudisium 

Yudisium adalah proses penentuan hasil sidang tugas akhir. 
Kriteria yudisium akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian 
peraturan kelulusan mata kuliah tugas akhir. 
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1.6 Periode Skripsi 

Selama bimbingan skripsi, mahasiswa harus selalu 
berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing skripsi secara teratur. 
Jumlah pertemuan konsultasi dengan Dosen Pembimbing minimal 
sebanyak 14 kali pertemuan baik melalui tatap muka ataupun melalui 
media elektronik lainya, yang dibuktikan dengan Berita Acara 
Pembimbingan Skripsi. 

Masa berlakunya penyusunan skripsi meliputi proses 
pembuatan skripsi, Ujian Sidang Proposal, Ujian Sidang 
Komprehensif, hingga selesainya laporan skripsi. 

Periode penyelesaian skripsi selama 1 (satu) semester. Apabila 
tidak selesai dalam satu semester, maka mahasiswa dapat 
memperpanjang satu semester lagi dengan mencantumkan kembali di 
dalam FRS-nya saat daftar ulang semester berikutnya dengan 
persetujuan dosen   Pembimbing Akademik (PA). 

Apabila mahasiswa tidak dapat menyelesaikan skripsi sesuai 
perpanjangan pertama, maka skripsi dapat diperpanjang lagi dengan 
mengganti topik skrispi dan mahasiswa diberikan pilihan untuk 
mengajukan atau tidak permohonan pengantian Dosen Pembimbing 
skripsi ke Kepala Program Studi terkait. Pengajuan usulan baru 
tersebut harus mempertimbangkan pula sisa masa studi mahasiswa 
yang masih diperkenankan. 

Skripsi dinyatakan gugur apabila: 
a. Tidak dapat diselesaikan sesuai masa berlaku yang 

ditentukan 
b. Tidak berhasil dinyatakan lulus dalam maksimal 2 

(dua) kali Ujian Sidang Komprehensif. 
c. Skripsi terbukti merupakan plagiat atau kecurangan 

lainnya. 
d. Apabila butir b di atas terjadi, maka mahasiswa 

harus mengganti topik skripsi dan bila diperlukan 
mahasiswa dapat mengajukan penggantian Dosen 
Pembimbing. 
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1.7 Materi Skripsi  
  Materi skripsi terdiri dari tiga bagian pokok yaitu bagian 
awal, bagian isi, dan bagian penutup dengan susunan sebagai berikut: 

Bagian Susunan 
Awal  

 

- Halaman Sampul  

- Halaman Judul  

- Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing 

- Halaman Tanda Pernyataan Dosen Penguji  

   Komprehensif 

- Halaman Pernyataan Karya Sendiri 

- Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi 

- Kata Pengantar  

- Daftar Isi  

- Daftar Tabel  

- Daftar Gambar  

- Daftar Lampiran  

- Abstrak Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris 

Isi  

 

Skripsi Pendekatan Kuantitatif:  

- Bab 1 : Pendahuluan  

- Bab 2 : Landasan Teori & Pengembangan Hipotesis  

- Bab 3 : Metode Penelitian  

- Bab 4 : Analisis dan Bahasan  

- Bab 5 : Simpulan dan Saran  

Skripsi Pendekatan Kualitatif:  

- Bab 1 : Pendahuluan  

- Bab 2 : Landasan Teori  
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- Bab 3 : Objek dan Metode Penelitian 

- Bab 4 : Analisis dan Bahasan  

- Bab 5 : Simpulan dan Saran  

Penutup  

 

- Daftar Pustaka   

- Lampiran  

- Riwayat Hidup  

 

1.8 Dosen Pembimbing 
1.8.1 Syarat Dosen Pembimbing 

Dosen Pembimbing adalah dosen tetap atau tidak tetap dan 
harus mempunyai kualifikasi akademik sebagai berikut: 

a. Bergelar Doktor dan atau bergelar Magister, dengan Jenjang 
Jabatan Akademik minimal Asisten Ahli. 

b. Mempunyai bidang keahlian yang relevan dengan topik 
skripsi. 

c. Maksimal bimbingan skripsi per pembimbing adalah 7 
Mahasiswa. 

d. Jika ketentuan a dan b di atas tidak terpenuhi, maka Kepala 
Program Studi dapat memutuskan dengan pertimbangan 
pengalaman di bidang topik skripsi tersebut. 

e. Di samping Dosen Pembimbing skripsi dapat pula ditunjuk 
satu orang Dosen Pembimbing pendamping, yaitu dosen 
berstatus dosen tetap maupun tidak tetap yang belum 
memenuhi seluruh persyaratan sebagai Dosen Pembimbing 

f. Penunjukan Dosen Pembimbing dilakukan dengan 
menerbitkan Surat Keputusan Ketua STIE IBS. 

g. Tugas pembimbingan skripsi bukan merupakan hak yang 
harus diberikan kepada setiap dosen, sehingga tidak setiap 
dosen harus ditunjuk sebagai Dosen Pembimbing dan atau 
Dosen Pembimbing pendamping. 
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1.8.2 Dosen Pembimbing Pendamping 

Jumlah Dosen Pembimbing paling banyak 2 (dua) orang, yaitu 
Dosen Pembimbing dan Pembimbing Pendamping (bila diperlukan). 
Jenjang Jabatan Akademik Dosen Pembimbing harus lebih tinggi dari 
JJA Dosen Pembimbing Pendamping.  

Apabila diperlukan dua Dosen Pembimbing, maka tugas 
Dosen Pembimbing adalah menyetujui topik dan proposal skripsi.  
Sedangkan Dosen Pembimbing Pendamping membantu membimbing 
mahasiswa untuk menyusun bab tentang hasil dan pembahasan dan 
bab tentang kesimpulan. 

Persetujuan akhir dari laporan skripsi secara keseluruhan 
terletak pada Dosen Pembimbing. Dosen Pembimbing Pendamping 
hanya bersifat membantu penulisan dan mengarahkan mahasiswa 
dalam penyusunan skripsi terutama bab hasil dan kesimpulan. 
Keputusan persetujuan draft akhir skripsi ada pada Dosen 
Pembimbing. 

Apabila Dosen Pembimbing Pendamping tidak menyetujui 
draft yang telah disetujui Dosen Pembimbing maka Dosen 
Pembimbing pendamping dapat mendiskusikan dengan Dosen 
Pembimbing utama. Apabila terdapat kebuntuan dalam mencapai 
kata sepakat dan demi   kelancaran proses bimbingan skripsi 
mahasiswa, maka Dosen Pembimbing Pendamping dapat 
mengundurkan diri sebagai pembimbing skripsi mahasiswa yang 
bersangkutan. Surat pengunduran diri disampaikan kepada Waket 1 
melalui Kepala Program Studi terkait. Untuk selanjutnya Waket 1 
bagian akademik tidak akan melakukan penggantian Dosen 
Pembimbing Pendamping sehingga pembimbing skripsi hanya satu 
Dosen Pembimbing saja. 

1.8.3 Prosedur Bimbingan 

Bimbingan dapat dilakukan oleh mahasiswa setelah nama 
Dosen Pembimbing ditentukan secara resmi. Adapun prosedur yang 
dapat dilakukan oleh mahasiswa selanjutnya adalah: 
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 Menemui Dosen Pembimbing yang sudah ditentukan. 
 Menanyakan waktu atau jadwal bimbingan kepada Dosen 

Pembimbing (untuk masing masing pembimbing). 
 Melaksanakan masa bimbingan secara rutin, sesuai 

kesepakatan dengan Dosen Pembimbing. 

1.8.4 Buku Bimbingan 

Buku bimbingan tugas akhir adalah alat monitoring untuk 
memantau kemajuan proses penyusunan tugas akhir. Buku 
bimbingan akan menjadi salah satu rujukan bila terjadi masalah 
dalam penyusunan tugas akhir bagi mahasiswa yang bersangkutan. 
Buku bimbingan selalu dibawa pada saat berkonsultasi dengan 
pembimbing dan Dosen Pembimbing harus menandatangani dan 
menulis catatan penting dalam buku tersebut. Buku bimbingan 
tersebut harus dilaporkan oleh mahasiswa ke Kepala Program Studi 
setiap minggu ke-3 setiap bulan. 

1.9 Persyaratan Mengambil Skripsi 

1.9.1 Persyaratan Akademik 

Persyaratan akademik bagi mahasiswa yang akan mengambil 
skripsi adalah sebagai berikut: 

a. Mahasiswa telah menempuh dan lulus dalam mata kuliah 
dengan IPK minimal 2, dengan ketentuan sisa SKS yang 
masih harus diambil adalah maksimal 15 SKS. 

b. Mahasiswa telah dinyatakan lulus dalam mata kuliah 
metodologi penelitian. 

c. Bobot SKS skripsi adalah 6 SKS harus dicantumkan dalam 
Kartu Rencana Studi mahasiswa (KRS), dengan ketentuan: 

d. Mahasiswa mengajukan permohonan penyusunan skripsi 
kepada Kepala Program Studi dengan melengkapi formulir 
pengambilan skripsi pada awal semester berjalan dan 
dimasukkan dalam KRS untuk daftar ulang semester 
berjalan. 
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e. Data yang harus dilengkapi oleh mahasiswa pada saat 
pengisian formulir pengambilan skripsi adalah: 
topik/bidang skripsi yang tersedia sesuai dengan 
kompetensinya. Maksimal dua judul skripsi beserta 
lampiran tentang penjelasan secara singkat latar belakang 
masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah 
untuk masing-masing judul. 

1.9.2 Persyaratan Keuangan 

Persyaratan Keuangan bagi mahasiswa yang akan mengambil 
skripsi adalah sebagai berikut: 

a. Telah melunasi biaya kuliah dalam semester yang 
bersangkutan, termasuk SKS skripsi. 

b. Melunasi kewajiban keuangan lainnya. 

  



 

 

12  Buku Pedoman Skripsi 
 

BAB II 
PENULISAN PROPOSAL SKRIPSI 

 

2.1 Susunan Proposal Skripsi 

Skripsi pada hakikatnya merupakan tulisan ilmiah yang 
didasarkan kepada hasil penelitian mahasiswa yang dipandu oleh 
Dosen Pembimbing. Skripsi dapat dibagi atas tiga bagian, yaitu 
bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. 

2.2 Bagian Awal Proposal Skripsi 

Bagian awal proposal skripsi terdiri atas halaman judul, 
halaman persetujuan, dan halaman daftar isi/rencana daftar isi skripsi.  

a. Halaman Judul Proposal Skripsi 
Halaman judul merupakan bagian pembuka dari proposal 
skripsi. Bagian ini berisi informasi tentang judul skripsi, 
nama dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) mahasiswa 
penyusun proposal skripsi, bulan dan tahun proposal 
diajukan, alasan proposal diajukan, dan logo IBS. (Lihat 
Lampiran 1) 

b. Halaman Persetujuan Proposal Skripsi 
Halaman persetujuan proposal skripsi berisi informasi 
bahwa proposal skripsi telah disetujui oleh Kepala Program 
Studi (telah melalui pemeriksaan), atau telah diperbaiki 
isinya sesuai dengan arahan Kepala Program Studi. (Lihat 
Lampiran 2) 

c. Halaman Daftar Isi Proposal Skripsi dan Rencana Daftar Isi 
Skripsi 
Daftar isi proposal skripsi adalah bagian awal dari proposal 
skripsi. Dalam bagian ini penulis menginformasikan garis 
besar bab dan subbab yang akan mengisi lembaran skripsi. 
Selain itu, dalam bagian ini juga penulis harus 
mencantumkan rencana daftar isi skripsi yang akan 
ditulisnya. Hal ini dimaksudkan untuk memberi gambaran 
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tentang pokok-pokok isi (bab) berikut rincian dari bab, yaitu 
subbab yang akan dimuat nantinya dalam skripsi. (Lihat 
Lampiran 3) 

2.3 Bagian Isi Proposal Skripsi 

2.3.1 BAB I Pendahuluan 

2.3.1.1 Latar Belakang Masalah 

Latar belakang masalah memuat berbagai hal yang mendorong 
penulis untuk memilih topik penelitian terhadap masalah tertentu, 
sebagai berikut. 
1. Isu dan berbagai faktor yang mendorong penulis untuk memilih 

topik penelitian yang bersumber dari berbagai informasi, seperti 
hasil penelitian terdahulu, jurnal, literatur dan lain-lain. Di 
dalam penjelasan tentang isu yang dijadikan topik ini hendaknya 
dikemukakan pula alasan, pertimbangan, atau pembenaran 
(justification) mengapa masalah ini perlu diteliti, baik dari sisi 
permasalahan yang timbul maupun dari sisi teori dan praktik. 
Dari sisi permasalahannya pembenaran dapat dilakukan dengan 
antara lain dengan mengemukakan masih adanya kesenjangan 
antara sesuatu yang diinginkan dengan fakta yang dijumpai di 
dalam kenyataan. Dari sisi teori dan praktik, pembenaran dapat 
dilakukan antara lain dengan melihat kesesuaian antara teori dan 
kenyataan (best practices) yang berlaku. 

2. Motivasi yang mendorong dilakukannya penelitian, setidaknya 
memberi penjelasan tentang pentingnya topik yang akan diteliti 
dengan menjelaskan apa yang akan dilakukan oleh peneliti. 
Dalam hubungan ini, peneliti perlu menegaskan apakah ia 
bermaksud untuk menguji kembali hipotesis penelitian 
sebelumnya atau mengembangkan penelitian sebelumnya. 
Untuk menguji penelitian sebelumnya, peneliti dapat mencari 
data baru yang digunakan sebagai bahan penelitian (replikasi), 
sedangkan untuk mengembangkan penelitian sebelumnya, 
peneliti dapat mengubah model atau metodologi penelitiannya. 
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2.3.1.2 Ruang Lingkup Masalah 

Ruang lingkup penelitian memberikan gambaran akan 
keluasan dan/atau kedalaman penelitian yang akan dilakukan disertai 
dengan argumentasinya. Bagian ini diharapkan dapat memberikan 
kejelasan akan apa yang diteliti dan apa yang tidak diteliti dalam 
penelitian. Ruang lingkup penelitian mencakup setidaknya penjelasan 
akan aspek sebagai berikut.  

1. Penjelasan apakah penelitian yang akan dilakukan berupa 
replikasi (pengujian kembali suatu model penelitian pada data 
atau konteks yang berbeda), pengembangan dari hasil-hasil 
penelitian sebelumnya (dapat berupa modifikasi model, 
sintesis model atau modifikasi metode penelitian), atau 
merupakan suatu eksplorasi baru guna memperkaya khasanah 
konsep dan teori dalam suatu disiplin ilmu pengetahuan. 

2. Batasan akan konsep, konstruk atau variabel yang akan 
dibahas dalam penelitian disertai dengan pertimbangan dan 
argumentasi pembatasan tersebut.  

3. Batasan akan objek dan konteks yang akan diteliti pada 
penelitian, disertai dengan argumentasi pembatasan tersebut 
dikaitkan dengan disiplin ilmu terkait, bukan terkait dengan 
alasan personal.  

2.3.1.3 Identifikasi Masalah 

Menjelaskan secara singkat fenomena yang digunakan sebagai 
dasar dalam perumusan masalah 

2.3.1.4 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah yang merupakan intisari masalah yang 
penting dan strategis untuk dipecahkan lazimnya masalah disini 
dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang nantinya akan dijawab 
atau dipecahkan berdasarkan teori dan analisis pada bab berikutnya. 
Sebaiknya masalah tidak terlalu sedikit, tetapi juga tidak boleh terlalu 
banyak, misalnya cukup 2 (dua) sampai 4 (empat) saja.   
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2.3.1.5 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dilakukan dengan pertimbangan supaya 
pembahasan atas masalah yang dijadikan judul dimaksud menjadi 
lebih fokus. Pembatasan ini dapat dilihat dari segi keluasan, 
kedalaman, atau keduanya dengan disertai argumentasi pertimbangan 
biaya dan waktu.  

2.3.1.6 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian disusun sejalan dengan permasalahan yang 
dibahas dan lazimnya merupakan suatu pernyataan yang isinya 
sejalan dengan perumusan masalah. Tujuan ini diharapkan akan 
menjadi acuan analisis dan pembahasan sehingga dapat membantu 
penulis dalam menyimpulkan dan memberikan saran. 

2.3.1.7  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian menjelaskan kontribusi yang diharapkan 
dari hasil penelitian bagi dunia ilmu pengetahuan, manfaat praktis 
bagi perusahaan/organisasi yang diteliti, serta untuk menyelaraskan 
nuansa ilmiah pengetahuan dengan kehidupan social masyarakat 
secara keseluruhan. 

2.3.1.8 Sistematika Penulisan Skripsi 

Bagian ini berisi paparan singkat atau garis besar materi yang 
akan Anda tulis mulai dari Bab I hingga Bab V. 

2.3.2 BAB II Landasan Teori, Kerangka Pemikiran, dan 
Hipotesis 

2.3.2.1 Landasan Teori 

Landasan teori hendaknya memuat landasan teori yang 
berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi dan hasil 
penelitian yang relevan. Melalui landasan dan rerangka teori, penulis 
harus mampu meyakinkan pembaca, terutama para akademisi dan 
praktisi yang mempunyai perhatian terhadap materi yang dibahas di 
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dalam skripsi. Untuk lebih meyakinkan para pembaca, penulis perlu 
pula mengemukakan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan 
materi bahasan skripsi, sehingga menunjukkan bahwa masalah yang 
dibahas memang menjadi perhatian pihak lain. 

2.3.2.2 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran disusun berdasarkan tinjauan pustaka, 
yaitu rerangka pemikiran yang sesuai dengan tujuan untuk 
menganalisis dan memecahkan masalah. Rerangka pemikiran ini 
dapat dituangkan dalam bentuk bagan dan atau narasi. Sementara itu, 
apabila dalam pembahasan digunakan variabel, penulis wajib 
memberikan definisi variabel tersebut dalam rangka menyamakan 
pengertian dan menghindari salah paham. Selain itu, apabila 
diperlukan penulis juga dapat melakukan identifikasi variabel yang 
dimaksud. 

2.3.2.3 Hipotesis 

Hipotesis pada dasarnya merupakan jawaban atau pemecahan 
sementara atas masalah yang dipersoalkan dalam skripsi. Oleh sebab 
itu, jumlah dan materinya harus konsisten dengan jumlah masalah 
yang dibahas di dalam skripsi. Dalam hubungan ini perlu kiranya 
dicatat bahwa skripsi tidak harus selalu memuat hipotesis karena 
perlu tidaknya hipotesis ditentukan oleh sifat penelitian yang 
dilakukan.  

2.3.3 BAB III Metodologi Penelitian 

2.3.3.1 Objek Penelitian 

Berdasarkan identifikasi dan perumusan masalah yang telah 
disusun pada bab sebelumnya, penulis perlu menentukan sasaran 
penelitian yang akan dilakukan, antara lain sebagai berikut: 

a. Definisi objek atau populasi dan unit analisis yang akan 
diteliti. Objek dan unit analisis dapat berupa perusahaan, 
lembaga, organisasi, masyarakat, individu atau entitas-entitas 
lain yang relefan dan dapat didefinisikan 
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b. Wilayah atau cakupan penelitian. Penulis wajib 
memberitahukan lokasi atau wilayah penelitian, dan jika 
berupa perusahaan atau lembaga tertentu, wajib menyebutkan 
nama dan alamat yang bersangkutan jika diizinkan. 

c. Calon respondennya dapat berupa perusahaan, lembaga, dan 
masyarakat tertentu. Dalam hubungan ini, penulis harus 
memberitahukan lokasi responden yang bersangkutan beserta 
batas wilayah yang akan menjadi sasaran penelitian (bila 
diperlukan). 
Untuk Manajemen Keuangan dimana obyek penelitian 
umumnya adalah lembaga keuangan atau perusahaan 
misalnya Bank atau Perusahaan – perusahaan yang sudah Go 
Public (atau perusahaan terbuka) yang jumlahnya lebih dari 
satu tidak perlu disebutkan alamat dan tidak memerlukan ijin 
sepanjang data yang digunakan sudah dipublikasi dalam 
bentuk Laporan Keuangan Publikasi. 
Bila respondennya adalah perusahaan atau lembaga, perlu 
disebutkan nama dan alamatnya secara lengkap, kecuali jika 
tidak diizinkan oleh perusahan yang bersangkutan.  
Khusus untuk responden Manajemen Sumber Daya Manusia 
sebaiknya memiliki karakteristik yang sama antar individunya 
dilihat dari persamaan dalam variabel independen yang 
digunakan. Agar lebih mempermudah melihat persamaan tsb 
sebaiknya responden yang diambil berasal dari divisi/bagian 
yang sama atau setidaknya memiliki karakteristik sama dari 
variabel independen yang digunakan. Untuk mempertegas 
kecocokan responden sebaiknya disiapkan pertanyaan 
kuisioner yang menegaskan persamaan tersebut seperti apakah 
anda telah bekerja di bagian SDM PT ABC selama minimal 1 
tahun? Bila jawaban Ya (lanjutkan) dan bila Tidak (Tidak 
Lanjut). 
Responden bagi penelitian Manajemen Pemasaran sebaiknya 
disesuaikan dengan variabel yang diteliti. Bagi penelitian yang 
menggunakan variabel yang melihat persepsi/pandangan 
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calon konsumen sebaiknya responden memiliki karakteristik 
target pasar untuk produk yang diteliti sehingga dibutuhkan 
pertanyaan dalam kuesioner yang menjelaskan target pasar 
tersebut. Contoh: Apakah anda mengetahui produk X? Bila 
jawaban Ya (lanjutkan) dan bila Tidak (Tidak Lanjut). 
Sedangkan bagi penelitian yang menggunakan variabel 
perilaku konsumen khususnya diperlukan pengalaman 
mengkonsumsi produk dibutuhkan pertanyaan yang 
menegaskan responden telah mengkonsumsi produk tersebut 
Contoh : Apakah anda telah menggunakan/membeli produk 
X? Bila jawaban Ya (lanjutkan) dan bila Tidak (Tidak Lanjut). 

d. Jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian 
dimaksud perlu diperkirakan. Untuk itu, penulis diharuskan 
membuat jadwal/time plan untuk kegiatan penelitiannya. 
Jadwal tersebut dapat dilampirkan dalam proposal. 

e. Secara garis besar perlu dikemukakan tentang sifat penelitian, 
misalnya merupakan studi banding, historis, studi kasus atau 
observasi. Agar lebih jelas perlu pula dikemukakan makna dan 
sifat penelitian tersebut secara lebih spesifik. 

2.3.3.2 Desain Penelitian 

Menjelaskan desain umum penelitian yang akan ditempuh, 
dapat berupa penelitian deskriptif, eksploratif, atau kausalitas atau 
desain penelitian lainnya sesuai kelaziman penelitian ilmiah. Juga 
menjelaskan karakteristik penelitian dari sisi serta titik pengamatan 
yang ditinjau (cross sectional atau longitudinal). 

2.3.3.3 Metode Pengambilan Sampel  

Menjelaskan berbagai aspek terkait dengan spesifikasi dan 
metode penghimpunan data dengan mencakup setidaknya penjelasan 
akan hal sebagai berikut. 

a. Jenis data, dapat berupa data primer maupun data sekunder. 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari unit 
analisis untuk keperluan penelitian melalui observasi, survei 
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dan wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang 
diperoleh dari sumber tertentu, biasanya merupakan hasil kerja 
atau karya yang telah dilakukan oleh pihak lain. 

b. Teknik penghimpunan data, disesuaikan dengan sumber data, 
pendekatan, serta tipe penelitian yang dipergunakan. 
Hendaknya diuraikan dengan jelas teknik yang digunakan 
disertai literatur yang menjadi dasar klasifikasi teknik 
tersebut. Sebagai contoh, untuk pengumpulan data primer 
hendaknya dijelaskan apakah digunakan teknik wawancara, 
observasi, ataukah survei. Jika dipergunakan metode survei, 
apakah menggunakan kuesioner atau lembar isian secara 
online. Pada penggunaan data sekunder, hendaknya 
disebutkan sumbernya, termasuk informasi waktu akses atau 
pengambilannya. 

c. Sampel penelitian, merupakan penjelasan tentang definisi 
sampel, teknik pengambilan sampel (misalnya: convenience 
sampling, purposive sampling, simple random sampling, 
stratified random sampling, cluster sampling, dll.), serta 
jumlah sampel yang dipergunakan termasuk argumentasi dan 
literatur dasar penentuan jumlah sampel. Di samping itu, 
penulis perlu menjelaskan dengan singkat pelaksanaan 
pengambilan sampel di lapangan. 

2.3.3.4 Variabel dan Operasional Variabel 

Merupakan penjelasan lebih mendetail tentang variabel yang 
digunakan sesuai dengan konteks penelitian yang dilakukan. 
Operasionalisasi variabel sebaiknya disajikan dalam bentuk tabel 
dengan mencakup komponen setidaknya sebagai berikut : nama 
variabel, definisi variabel, indikator (merupakan komponen kuisioner 
yang dijadikan dasar dalam pengambilan data primer atau 
metode/rumus yang dipergunakan), skala pengukuran (ordinal, 
interval, nominal, atau rasio, sesuai kebutuhan penelitian). 

Penelitian untuk Manajemen SDM dan Pemasaran, untuk 
variabel dan operasional variabel disusun berdasarkan definisi 
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variabel dan pernyataan sebagai alat ukur/indikator dari variabel serta 
instrumen dan skala penelitian yang digunakan disajikan dalam 
bentuk tabel. 

Contoh : Tabel Operasional Variabel 
Variabel Definisi Measurement Instrumen 

E-Loyalty 
(EL) 
 

Sikap dan 
komitmen 
pelanggan yang 
baik terhadap 
pengecer online 
yang 
mengakibatkan 
perilaku pembelian 
ulang (Gremler, 
1995 dalam 
Anderson dan 
Srinivasan, 2003). 

EL1: Saya akan 
merekomendasika
n situs blibli.com 
kepada orang lain. 
EL2: Saya akan 
merekomendasika
n blibli.com 
sebagai sarana 
berbelanja 
onlinekepada 
orang lain. 
EL3: Saya berniat 
untuk terus 
menggunakan 
(melakukan 
pembelian di) 
situs blibli.com. 
EL4: Saya lebih 
memilih situs 
blibli.com 
daripada situs lain 
untuk melakukan 
belanja online. 
(Ribbink, Riel, 
Liljander 
&Streukens 
,2004). 
 

Likert 
Scale 1-7 

  
Definisi variabel dan pernyataan measurement dimasukkan 

dalam landasan teori di bab 2 agar ada kesinambungan antara teori 
yang digunakan dengan operasional variabel.  
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Untuk penelitian manajemen keuangan operasional variabel 
berdasarkan atas definisi dan teknik/rumus perhitungan variabel 
tersebut contoh: 

Contoh : Tabel Operasional Variabel 
Variabel Definisi Measurement 

 
NPL 

 
Alat ukur dalam 
menentukan tingkat kredit 
bermasalah dalam suatu 
organisasi 

NPL = Total Kredit Bermasalah  
                      Total Kredit 

 

2.3.3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Dalam hal ini perlu dijelaskan alasan mengapa digunakan 
teknik pengoahan data tertentu, termasuk penggunaan analisis 
statistik atau teknik analisis lain yang relevan dengan tujuan 
penelitian. Teknik pengolahan data disesuaikan dengan metode 
penelitian dan sifat data yang terkumpul, termasuk pernyataan apakah 
dalam pengolahan data akan digunakan analisis statistik atau tidak. 
Selanjutnya, perlu juga dijelaskan pertimbangannya. Dalam subbab 
ini perlu dicantumkan juga semua aplikasi statistik yang akan 
digunakan dalam penelitian 

2.3.3.6 Teknik Pengujian Hipotesis 

Hipotesis pada dasarnya merupakan jawaban atau pemecahan 
sementara atas masalah yang diajukan dalam rumusan masalah 
skripsi. Oleh sebab itu, materinya harus konsisten dengan masalah 
yang dipersoalkan di dalam skripsi.  Perlu kiranya dicatat bahwa  
skripsi tidak harus selalu memuat hipotesis. Perlu atau tidak suatu  
hipotesis ditentukan oleh sifat penelitian yang akan dilakukan 

Teknik pengujian hipotesis perlu dijelaskan khususnya pada 
penelitian yang bertujuan untuk membuktikan hipotesis. Pengujian 
hipotesis dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Teknik 
pengujian hipotesis disesuaikan dengan masalah yang diteliti dan alat 
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analisis yang dipergunakan. Pengujian hipotesis tidak selalu 
menggunakan analisis statistik. 

Setiap hipotesis yang akan digunakan untuk menganalisis 
masalah perlu diuji. Bila terdapat dua hipotesis, diperlukan dua 
pengujian: pengujian yang bersifat kualitatif, dan pengujian yang 
bersifat kuantitatif. Teknik pengujian hipotesis disesuaikan dengan 
masalah yang diteliti dan alat analisis yang digunakan. Untuk itu, di 
sini perlu ditegaskan bahwa pengujian hipotesis tidak selalu 
menggunakan analisis statistik. 

2.4 Bagian Akhir Proposal Skripsi 

2.4.1  Daftar Pustaka 

Jenis media yang makin berkembang memungkinkan penulis 
untuk mencari sumber informasi dari berbagai jenis media. 
Perkembangan itu diikuti oleh perkembangan berbagai format 
penulisan kutipan dan daftar referensi. BAB VI memberikan contoh 
penulisan kutipan dan penulisan daftar pustaka berdasarkan format 
American Pscychological Association (APA). 
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BAB III 
PENULISAN SKRIPSI 

 

3.1 Bagian Awal  

Bagian awal skripsi terdiri atas 13 butir sebagai berikut: 
1. Halaman sampul. Memuat nama dan logo IBS, judul skripsi, 

nama lengkap dan nomor induk mahasiswa, dan tahun 
penyelesaian skripsi. (Ketentuan mengenai penulisan 
Halaman judul dapat dilihat pada butir 5.4, contoh pada 
Lampiran 7)  

2. Halaman judul. Memuat nama dan logo IBS, judul skripsi, 
nama lengkap dan NIM, tahun penyelesaian skripsi dan tujuan 
menyelesaikan skripsi. (Ketentuan mengenai penulisan 
halaman judul dapat dilihat pada butir 5.5, contoh pada 
Lampiran 8) 

3. Halaman persetujuan Dosen Pembimbing. Berisi lembaran 
persetujuan untuk mengikuti ujian komprehensif, yang antara 
lain memuat judul skripsi nama dan nomor induk mahasiswa, 
nama dan logo IBS, Program Studi, dan nama Dosen 
Pembimbing. (Ketentuan mengenai penulisan Halaman 
persetujuan Dosen Pembimbing dapat dilihat pada butir 5.6, 
contoh pada Lampiran 9) 

4. Halaman tanda persetujuan penguji komprehensif. Memuat 
nama dan tanda tangan sebagai tanda persetujuan penguji, 
serta tanggal dan tempat penyelenggaraan ujian. (Ketentuan 
mengenai penulisan Halaman persetujuan penguji 
komprehensif dapat dilihat pada butir 5.7, contoh pada 
Lampiran 10).  

5. Halaman pernyataan karya sendiri. Berisi pernyataan penulis 
tentang orisinalitas dari semua yang ditulis dan bebas dari 
plagiarisme ditandatangani di atas materai. (Ketentuan 
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mengenai penulisan Halaman pernyataan orisinalitas dapat 
dilihat pada butir 5.8, contoh Lampiran 11). 

6. Halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah. 
Halaman ini berisi pernyataan dari mahasiswa penyusun 
skripsi yang memberikan kewenangan kepada STIE IBS untuk 
menyimpan, mengalihmedia/format-kan, merawat, dan 
memublikasikan skripsi untuk kepentingan akademis. Artinya, 
STIE IBS berwenang untuk memublikasikan suatu tugas akhir 
hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, 
sedangkan hak cipta tetap pada penulis. (Ketentuan mengenai 
penulisan halaman pernyataan persetujuan publikasi karya 
ilmiah dapat dilihat pada butir 5.9, contoh Lampiran 12) 

7. Kata pengantar. Cara penulisannya bebas, namun sebaiknya 
memuat antara lain pernyataan rasa syukur kepada Tuhan, 
maksud dan tujuan penulisan skripsi, ucapan terima kasih 
penulis kepada para pihak yang membantu penulisan (dimulai 
dari ketua dan wakil ketua IBS, pembimbing skripsi, penguji, 
dosen lain dan staf, orang tua dan keluarga, serta teman-teman 
dekat), pengakuan bersedia dikritik, dan harapan penulis 
kepada para pembaca. (Ketentuan mengenai penulisan kata 
pengantar dapat dilihat pada butir 5.10, contoh pada Lampiran 
13). 

8. Daftar isi. Memuat seluruh butir materi skripsi disertai nomor 
halamannya, sehingga pembaca dapat memperkirakan isi 
pokok skripsi tersebut. (Ketentuan mengenai penulisan daftar 
isi dapat dilihat pada butir 5.11, contoh pada Lampiran 14) 

9. Daftar tabel. Memuat judul semua tabel yang ada di dalam 
skripsi beserta nomor halamannya. (Ketentuan mengenai 
penulisan daftar tabel dapat dilihat pada butir 5.11, contoh 
pada Lampiran 15) 

10. Daftar gambar (bila ada). Memuat semua gambar yang dimuat 
di dalam skripsi beserta nomor halamannya. (Ketentuan 
mengenai penulisan daftar gambar dapat dilihat pada butir 
5.11, contoh pada Lampiran 16) 
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11. Daftar lampiran. Memuat semua lampiran yang dimuat di 
dalam skripsi beserta nomor halamannya. (Ketentuan 
mengenai penulisan daftar lampiran dapat dilihat pada butir 
5.11, contoh pada Lampiran 17) 

12. Abstraksi skripsi dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris 
kurang lebih 200 kata (Maksimal satu halaman) dan 
ditambahkan kata kunci maksimal lima kata kunci. Abstrak 
atau ikhtisar memuat pokok-pokok penting yang dibahas 
dalam skripsi, yang meliputi: 

a. Latar belakang dan tujuan penelitian 
b. Uraian singkat tentang metodologi penelitian (tahun 

penelitian, populasi, sampel, variabel, model penelitian yang 
digunakan) 

c. Hasil penelitian 
d. Implikasi manajerial 
(Ketentuan mengenai penulisan abstrak dapat dilihat pada butir 
5.13, contoh pada lampiran 18) 

3.2 Bagian Isi 

3.2.1 BAB I Pendahuluan 

Sama dengan proposal skripsi. (Lihat bagian penulisan 
proposal skripsi) 

3.2.2 BAB II Tinjauan Literatur 

Sama dengan proposal skripsi. (Lihat bagian penulisan 
proposal skripsi) 

3.2.3 BAB III Metodologi Penelitian 

Sama dengan proposal skripsi. (Lihat bagian penulisan 
proposal skripsi) 
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3.2.4 Bab IV Analisis dan Pembahasan 

3.2.4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Susunan uraian objek penelitian disesuiakan dengan sifat 
penelitiannya, oleh karena itu perlu dibedakan antara survei lapangan 
dengan studi kasus yang memiliki ciri yang berbeda. Sebagai contoh, 
apabila survei lapangan, perlu dijelaskan tentang lokasi daerah yang 
disurvei (keadaan dan perkembangan umum daerah yang 
bersangkutan). Untuk studi kasus, pada umumnya mempunyai 
sasaran pada suatu objek (perusahaan/lembaga tertentu), sehingga 
perlu diuraikan keadaan umum perusahaan atau lembaga dimaksud. 

3.2.4.2 Analisis dan pembahasan Hasil Penelitian 

1. Analisis Deskriptif 
Merupakan ringkasan fakta yang memberikan gambaran 
umum objek penelitian. Gambaran ini dapat disajikan 
dalam bentuk tabel, grafik atau bentuk lainnya dengan 
tujuan memberikan informasi umum akan karakteristik 
objek penelitian kepada pembaca. 

2. Analisis hasil uji asumsi/validitas/reliabilitas 
Merupakan analisis yang menggambarkan pemenuhan 
akan prasyarat model penelitian dan/atau pembuktian 
bahwa data berikut instrumen pengukuran yang 
dipergunakan dalam penelitian tersebut memang 
layak/valid/sahih dipergunakan dalam penelitian. 

3. Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian 
Bagian ini diawali dengan uraian hasil olah data sesuai 
dengan teknik analisis data yang dipergunakan. 
Selanjutnya, penulis perlu melakukan analisis kritis 
terhadap hasil pengolahan data tersebut, dengan tujuan 
untuk menjawab permasalahan penelitian. Analisis 
tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi positif 
bagi khasanah ilmu pengetahuan. Dalam pembahasan 
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hasil, penulis juga dianjurkan untuk memberikan 
perbandingan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya.  

4. Guna memberikan manfaat secara praktis bagi perusahaan, 
organisasi atau pembuat kebijakan, menyelaraskan 
perkembangan ilmu pengetahuan dengan penerapannya, 
serta kontribusi pada sosial masyarakat secara 
keseluruhan, penulis perlu mengemukakan alternatif 
pemecahan masalah atau implikasi manajerial yang timbul 
berdasarkan hasil penelitian. Berangkat dari alternatif 
pemecahan masalah tersebut, penulis dapat menyampaikan 
pendapat dan saran yang ditujukan kepada objek penelitian 
maupun konteks lain yang terkait untuk dapat diterapkan 
dikemudian hari. 

3.2.4.3 Implikasi Manajerial 

Menjelaskan hasil penelitian terkait dengan kebijakan 
manajemen, serta implikasi kebijakan. Contoh: variabel A 
berpengaruh positif terhadap variabel B, hasil ini berimplikasi 
terhadap manajemen dalam kebijakan terkait dengan variabel B, serta 
implikasinya juga terhadap kinerja perusahaan. Implikasi hasil 
penelitian bisa berdampak negatif ataupun positif terhadap 
manajemen, pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya, 
tergantung kontribusi hasil penelitian terhadap pihak-pihak yang 
dituju oleh peneliti sebagaimana di dalam BAB I. 

Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam melakukan 
analisis implikasi manajerial yang lebih terfokuskan kepada 
permasalahan penelitian: 

1. Menetapkan variabel independen yang mempengaruhi 
variabel dependen sebagai dasar implikasi manajerial bagi 
penelitian ini. 

2. Pembahasan implikasi manajerial sebaiknya diurutkan dari 
variabel yang paling dominan hingga yang paling tidak 
dominan. 
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3. Menetapkan variabel paling dominan maupun paling tidak 
dominan sebagai prioritas implikasi manajerial agar lebih 
terarah dan efektif bagi hasil penelitian.  

4. Skripsi mengenai data keuangan/akuntasi maka variabel 
dominan atau yang sangat mempengaruhi (lihat nilai 
regresi/estimasi terbesar dari semua variabel independen) 
dapat digali dari persamaan/rumus atau perhitungan variabel 
tersebut untuk dilihat varian-unsur penunjang dalam variabel 
dependen keuangan tersebut agar dapat ditingkatkan. Cara-
cara peningkatan/perubahan variabel dependen tersebut dapat 
menjadi saran bagi perusahaan/responden yang lebih focus 
contoh NPL= Kredit Bermasalah / Total Kredit Apabila NPL 
bermasalah maka sebaiknya NPL diturunkan dengan cara 
mengurangi kredit bermasalah melalui mekanisme kredit. 

5. Skripsi mengenai SDM dan Pemasaran Menetapkan nilai 
average value variabel terendah sebagai hal yang harus 
diperhatikan dan ditingkatkan dalam implikasi manajerial 
STIE Indonesia Banking School contoh: Bonus yang saya 
terima sesuai pekerjaan saya (Nilai rata-rata responden skala 
likert 2.5 dari skala 7 (nilai tengah=4)) menunjukkan bahwa 
bonus yang diterima responden tidak sesuai pekerjaan 
sehingga perusahaan diharapkan menyesuaikan bonus dengan 
kinerja dan pekerjaan responden. Sedangkan average value 
variabel tertinggi dipertahankan karena menjadi perhatian 
utama responden terhadap variabel tersebut. 

6. Indikator-indikator pada variabel independen dominan 
ataupun variabel independen yang mempengaruhi variabel 
dependen nantinya akan dispesifikasikan menjadi saran-saran 
yang dapat diterapkan oleh perusahaan/organisasi yang 
diteliti. 
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3.2.5 Bab V Kesimpulan, Saran, dan Keterbatasan 

3.2.5.1 Kesimpulan 

Merupakan rangkuman dari temuan dan pembahasan pada 
penelitian. Kesimpulan dikemukakan secara singkat, harus sesuai 
dengan tujuan penelitian serta menjawab permasalahan penelitian 
yang sebagaimana diuraikan pada bagian awal laporan penelitian. 
Dalam penulisan kesimpulan yang merupakan rangkuman hasil 
penelitian, tidak perlu lagi mencantumkan angka-angka secara detil 
tetapi lebih fokus makna dari hasil penelitian tersebut. 

3.2.5.2 Saran 

Saran yang dikemukakan harus terkait langsung dengan 
kesimpulan serta alternatif pemecahan masalah yang telah 
dikemukakan di dalam bab sebelumnya dan disajikan secara ringkas. 

3.2.5.3 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian tidak memaparkan keterbatasan waktu 
dan logistik yang yang dihadapi peneliti saat melakukan penelitian. 
Kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi peneliti saat melakukan 
penelitian sudah harus diperhitungka sebelum merencanakan 
penelitian. Keterbatasan penelitian memaparkan hal-hal atau variabel 
yang sebenarnya tercakup di dalam keluasan lingkup penelitian tapi 
karena kesulitan-kesulitan metodologis atau prosedural tertentu 
sehingga tidak dapat dicakup di dalam penelitian dan di luar 
kendalikan peneliti. Bagian ini mencakup penjelasan mengenai 
keterbatasan penelitian dalam pengertian bahwa beberapa variabel 
belum diikutkan dalam penelitian sehingga penelitian lebih lanjut 
diharap akan dapat dilakukan sebagaimana tercermin dalam 
identifikasi masalah. Keterbatasan penelitian mungkin juga tercermin 
dalam jumlah kasus yang diteliti, kesulitan menemui responden, dan 
sebagainya. 
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3.3 Bagian Akhir  

3.3.1 Daftar Pustaka 

Jenis media yang makin berkembang memungkinkan penulis 
untuk mencari sumber informasi dari berbagai jenis media. 
Perkembangan itu diikuti oleh perkembangan berbagai format 
penulisan kutipan dan daftar referensi. BAB VI memberikan contoh 
penulisan kutipan dan penulisan daftar pustaka berdasarkan format 
American Pscychological Association (APA). 

3.3.2 Lampiran 

Merupakan dokumen tambahan yang ditambahkan 
(dilampirkan) ke dokumen utama. Lampiran biasanya berisi data-data 
tambahan yang mungkin terlalu banyak bila disertakan pada teks 
utama (misalnya tabel data hasil penelitian) atau penjelasan lebih 
lanjut mengenai topik tertentu dalam pembahasan (misalnya 
penurunan rumus matematika). Lampiran dapat berisi teks, gambar, 
ataupun tabel. . (Ketentuan mengenai penulisan lampiran dapat dilihat 
pada butir 5.17, contoh Lampiran 19) 

3.3.3 Riwayat Hidup 

Riwayat hidup adalah catatan singkat tengatang gambaran diri 
penulis. Selain berisi data pribadi, gambaran diri ini paling tidak harus 
diisi foto diri, keterangan tentang pendidikan, keahlian dan 
pengalaman. Dengan data ini, riwayat hidup akan memberikan 
gambaran atau kualifikasi penulis. (Contoh Lampiran 20) 
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BAB IV 
SIDANG SKRIPSI 

 
 

Sidang skripsi adalah proses penilaian terhadap skripsi yang 
telah disusun selama masa bimbingan. Sidang skripsi dilakukan 
setelah mahasiswa mendapatkan rekomendasi secara resmi dari 
pembimbing. Penilaian terhadap sidang skripsi dilakukan oleh dewan 
penguji, yang terdiri dari satu orang Ketua dan dua orang Anggota 
Sidang. Dewan penguji ditetapkan oleh Kepala Program Studi, 
melalui Surat Keputusan/Penugasan. 

Sidang sripsi terdiri dari dua tahap, tahap yang pertama yaitu 
Seminar Proposal Skripsi dan tahap yang kedua adalah Sidang 
Komprehensif Skripsi. 

4.1  Seminar Proposal Skripsi 

4.1.1  Persyaratan dalam mengikuti Seminar Proposal Skripsi 

1. Proposal skripsi terdiri dari halaman judul, kata pengantar, 
daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, bab 1 Pendahuluan, bab 
2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian dan daftar 
pustaka, telah disetujui dan ditandatangani oleh Dosen 
Pembimbing dan pembimbing pendamping (bila ada). 

2. Proposal skripsi di softcover sebanyak tiga kali diserahkan 
kepada bagian BAAK untuk dijadwalkan sidang seminar 
proposal. 

3. Mahasiswa yang mengikuti sidang seminar proposal harus 
mengenakan pakaian rapi yaitu menggunakan jas almamater, 
kemeja putih pakai dasi untuk pria dan tanpa dasi untuk 
wanita, dan celana panjang bahan (pria) dan rok bahan 
(wanita) di bawah lutut warna hitam serta mengenakan sepatu 
pantofel. 

4. Membuat Daftar Hadir Peserta Seminar Proposal Skripsi 
(Lihat Lampiran 4) 
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5. Setelah selesai sidang, mahasiswa wajib membuat: 
b. Laporan Seminar Proposal Skripsi (Lihat Lampiran 5) 
a. Koreksi Proposal Skripsi (Lihat Lampiran 6) 

6. Laporan Seminar Proposal Skripsi dan Koreksi Proposal 
Skripsi diserahkan kepada bagian BAAK sebagai syarat 
Sidang Komprehensif Skripsi. 
 

4.2  Sidang Komprehensif Skripsi 

Naskah skripsi yang telah selesai disusun (BAB 1 – 5) dan siap 
uji, wajib ditandatangani oleh Dosen Pembimbing dan Dosen 
Pembimbing Pendamping. Apabila Dosen Pembimbing dan Dosen 
Pembimbing Pendamping berhalangan menandatangani skripsi yang 
siap uji tersebut karena sakit berat atau halangan lainnya, maka Ketua 
STIE IBS akan memberikan keterangan tentang hal dimaksud. 
Selanjutnya, tanda tangan pembimbing dapat diwakilkan kepada 
Wakil Ketua I. 

4.2.1  Persyaratan Administrasi Sidang Komprehensif Skripsi 

Persyaratan administrasi untuk mengikuti sidang 
komprehensif adalah: 

1. Tercatat sebagai mahasiswa aktif pada semester yang 
bersangkutan 

2. Menyerahkan pas foto berwarna 3 x 4 (2 buah) 
3. Legalisir Ijazah SLTA dan sederajat (2 Lembar) 
4. Nilai TOEFL minimal 450 untuk mahasiswa angkatan 

dibawah 2014 dan minimal 500 untuk mahasiswa angkatan 
2014 setelahnya serta disertai dengan bukti sertifikat TOEFL 
dari lembaga terpercaya. 

5. Fotokopi sertifikat pelatihan yang terdiri dari: 
a. Untuk mahasiswa angkatan dibawan 2014: menyerahkan 

sertfikat: (1) pelatihan effective selling skill, (2) pelatihan 
analis kredit, (3) pelatihan basic treasury dan (4) pelatihan 
Trade Financing. 
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b. Untuk mahasiswa angkatan 2014 dan setelahnya, 
menyerahkan sertifikat:  (1) General Basic Banking, (2) 
sertifikat risk management level 1. Untuk mahasiswa 
Program Studi manajemen ditambah satu sertifikat lagi 
yaitu pajak brevet A. 

6. Fotokopi sertifikat magang dengan ketentuan untuk 
mahasiswa: 
a. Angkatan dibawah 2014: (1) magang di Bank Indonesia 

dan OJK, (2) Magang di Bank Umum atau perusahaan 
lainnya atas inisiatif sendiri. 

b. Angkatan tahun 2014 dan setelahnya: (1) telah melalui 
magang di Bank Indonesia dan OJK, (2) lulus magang di 
Bank Mandiri dan bank lainnya dengan bobot 12 sks. 

7. Menyerahkan surat lunas pembayaran kuliah dan surat bukti 
pembayaran uang sidang skripsi. 

8. Melunasi kewajiban keuangan lainnya. 
9. Mata kuliah skripsi terdaftar di KRS 
10. Kartu hasil rencana studi kumulatif untuk mata kuliah yang 

telah ditempuh. 
11. Indeks prestasi kumulatif untuk angkatan 2014 dan setelahnya 

minimal 3.00 dan angkatan sebelumnya minimal 2 
12. Laporan Seminar proposal skripsi 
13. Koreksi Seminar Proposal skripsi 
14. Daftar tatap muka bimbingan skripsi atau berita acara 

pembibingan skripsi 
15. Draft skripsi yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing 

(softcover sebanyak 3 buah) 

Persyaratan di atas diperiksa oleh kepala bagian administrasi 
akademik dan disetujui oleh Kepala Program Studi terkait. 

4.2.2  Ketentuan Dosen Penguji Sidang Komprehensif Skripsi 
1. Dosen Penguji Sidang Komprehensif Skripsi adalah tenaga 

pengajar tetap dan tidak tetap yang memenuhi paling sedikit 
salah satu kualifikasi sebagai berikut: 
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a. Bergelar Doktor, atau 
b. Bergelar Magister dan memiliki jenjang jabatan akademik 

minimal asisten ahli. 
2. Tim penguji Sidang Komprehensif Skripsi terdiri dari tiga 

orang dosen. Satu orang sebagai Ketua tim penguji, Dosen 
Pembimbing sebagai anggota Tim Penguji 1dan Anggota tim 
penguji 2 yang memiliki Kompetensi sesuai bidang skripsi 
yang diujikan. 

3. Ketua Tim Penguji Sidang Komprehensif Skripsi memiliki 
JJA minimal Lektor dengan kompetensi yang dimiliki sesuai 
topik skripsi yang diujikan. Ketua tim penguji yang tidak 
memiliki kompetensi sesuai topik skripsi dapat diajukan 
sebagai ketua apabila disetujui oleh wakil ketua bidang satu 
dengan pertimbangan lain. Anggota tim penguji 2 wajib 
mempunyai kompetensi bidang keahlian sesuai topik skripsi 
yang diajukan. 

4. Ketua Tim Penguji berfungsi: 
1) Mengatur jalannya sidang skripsi secara tertib,  
2) Mengatur waktu sidang skripsi maksimal dua jam 
3) Melakukan rekapitulasi nilai yang berasal dari ketiga 

penguji 
4) Menyetujui hasil siding skripsi bersama-sama dengan dua 

penguji lainnya 
5. Apabila di saat siding skripsi diketahui terjadi plagiat pada 

skripsi, maka anggota tim penguji berhak membatalkan semua 
hasil penilaian dan mengusulkan kepada ketua STIE IBS 
untuk memberikan sanksi kepada mahasiswa yang 
bersangkutan. 

4.2.3  Sistem Penilaian Sidang Komprehensif Skripsi 

Komponen dan bobot Nilai Sidang Komprehensif terdiri dari: 
a. Nilai rata-rata skripsi dari ketiga penguji skripsi (80%) 
b. Nilai Rata-rata komprehensif dari ketiga penguji Skripsi (20%) 
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Rincian masing-masing Komponen Penilaian Komprehensif 
adalah sebagai berikut: 

a. Nilai rata-rata skripsi dari ketiga penguji skripsi (termasuk 
pembimbing sebagai penguji) adalah gabungan nilai skripsi 
ketiga penguji dibagi tiga. Komponen nilai rata-rata skripsi 
terdiri dari: 
1) Sistematika Skripsi (5%) 
2) Metodologi Penelitian (Sampel, Model dan teknik 

Pengolahan data)  (10%) 
3) Penguasaan teori skripsi (20%) 
4) Kemampuan menganalisis hasil penelitian dengan 

mengaitkan teori dan hipotesis yang dibangun (30%) 
5) Kemampuan mempertahankan hasil skripsi (10%) 
6) Presentasi Skripsi (5%) 

b. Nilai rata-rata komprehensif dari ketiga penguji adalah nilai 
gabungan komprehensif dibagi tiga. Komponen nilai rata-
rata komprehensif adalah: 
1) Penguasaan teori terkait dengan bidang studi 

mahasiswa (10%) 
2) Penguasaan pengetahuan umum terkait dengan bidang 

studi mahasiswa (10%) 
Syarat kelulusan Sidang Komprehensif adalah rata-rata nilai 
gabungan ketiga penguji minimal 56 dari skala 0-100. 

4.2.4  Tata Cara Selama Sidang Komprehensif 

1. Tata cara Berpakaian Peserta Sidang 
Mahasiswa peserta sidang skripsi wajib mengenakan 
pakaian sebagaimana yang diatur dalam seminar proposal 

2. Tata Bahasa 
Selama siding berlangsung baik mahasiswa ataupun dosen 
penguji harus menggunakan bahasa Indonesia baku. Tidak 
diperkenankan menggunakan bahasa ibu yang tidak etis 
digunakan dalam ujian sidang ilmiah karya tulis akhir. 
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3. Peserta siding skripsi wajib dating 15 menit sebelum sidang 
dimulai dengan batas waktu toleransi kedatangan 15 menit 
setelah jadwal sidang komprehensif skripsi. 

4. Tim Penguji dapat menunda siding skripsi apabila 
mahasiswa tidak mematuhi tata cara selama sidang skripsi di 
atas. 

4.3  Ketentuan Pasca Sidang Skripsi 

1. Bagi mahasiswa yang memperoleh nilai ujian komprehensif 
C berhak mengajukan siding komprehensif ulang, paling 
lama tiga hari kerja setelah tanggal ujian siding 
skripsi.Apabila lewat batas waktu yang ditentukan maka 
nilai siding skripsinya tetap C yang tercantum di KHS-nya. 

2. Bagi Mahasiswa yang merevisi skripsinya, diberi 
kesempatan batas waktu paling lama dua minggu sejak 
siding komprehensif untuk menyelesaikan revisi tersebut. 
Jika dalam batas waktu tersebut yang bersangkutan belum 
merevisi skripsinya, maka ujian skripsinya adalah nilai 
tunda (T). Apabila lebih dari dua minggu maka harus ada 
persetujuan dari wakil ketua 1 bidang akademik. 

3. Mahasiswa yang dinyatakan lulus sidang komprehensif, 
wajib menggandakan skripsinya dalam bentuk: 

a. Hardcopy  

Dijilid minimal 2 (dua) eksemplar setelah ditandatangani 
oleh ketiga tim penguji skripsi kemudian diserahkan ke 
Bagian Akademik dan Dosen Pembimbing (Untuk ketentuan 
ada pada BAB V). 

b. Softcopy 

Diupload ke website wisuda yaitu www.ibs.ac.id/wisuda 
dengan ketentuan: 

o Isi file digital harus sama dengan dokumen tercetak 
yang telah disetujui oleh pembimbing dan penguji 

http://www.ibs.ac.id/wisuda
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o Format file dalam bentuk pdf tanpa enkripsi (tidak 
diberi security password) 

o Pada halaman naskah lengkap tidak diberi 
watermark 

o Dokumen naskah lengkap karya ilmiah, berisi teks 
lengkap dari halaman judul sampai dengan riwayat 
hidup 

o Tanda tangan pada halaman yang dipindai adalah 
asli bukan hasil cropping 

o Hasil pemindaian (scanning) halaman yang 
bertandatangan berkualitas baik (halaman tidak 
gelap dan kapasitas file tidak terlalu besar/kecil 
tetapi disesuaikan dengan format awal) 

o Ukuran tidak lebih atau maksimal 5 Mb 
o Dokumen lengkap skripsi penamaannya terdiri atas 

nama penulis, NIM, Jenis karya akhir (Skripsi), 
Contoh:Cahyo Kusumo-201011065-Skripsi.pdf 

o Halaman yang bertanda tangan harus dipindai 
(scanning), dan hasilnya disatukan pada file pdf 
yang lengkap dengan urutan halaman sesuai 
dengan dokumen tercetak. Halaman yang di-
scanning (dipindai) adalah : 

 Halaman persetujuan ujian komprehensif 
oleh dosen pembimbing 

 Persetujuan Penguji Komprehensif 
 Pengesahan Skripsi 
 Halaman pernyataan karya sendiri 

c. Jurnal 

 Hardcopy  
o Susunan jurnal terdiri dari :  

1. Judul, Nama Mahasiswa, NIM, 
Abstrak, dan Kata-kata Kunci 

2. Pendahuluan 
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3. Landasan Teori 
4. Metodologi Penelitian 
5. Analisis dan Pembahasan 
6. Kesimpulan dan Saran 
7. Daftar Pustaka 

o Bahasa yang dipergunakan di dalam 
artikel jurnal, dapat menggunakan Bahasa 
Indonesia ataupun Bahasa Inggris yang 
baku, lugas, dan komunikatif (mudah 
dimengerti). Pengunaan kalimat yang 
efektif (tepat sasaran makna), sangat 
dianjurkan 

o Untuk artikel jurnal berbahasa Indonesia, 
hindarkan pemakaian kata berbahasa 
asing, kecuali bila kosa kata tersebut 
belum memiliki bahasa ambilan/serapan 
yang baku di dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia. 

o Abstrak maksimal 3 (tiga) alinea yang 
terdiri dari, pendahuluan dan tujuan 
penelitian, metodologi penelitian yang 
digunakan, dan kesimpulan serta saran 
yang diperoleh dari penelitian tersebut. 

o Daftar Pustaka diurutkan berdasarkan 
abjad sesuai format APA (BAB VI). 

o Artikel Jurnal dicetak dengan ukuran 
kertas A4  

o Jumlah halaman minimal 12 halaman dan 
maksimal 20 halaman termasuk gambar, 
tabel, ilustrasi, abstraksi dan daftar 
pustaka. 

o Menggunakan font Arial ukuran 11 
o Ukuran jarak baris (line spacing) 

penulisan artikel jurnal 1 spasi 
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o Ukuran jarak baris (line spacing) 
penulisan abstrak adalah 1 (single) dan 
ditulis miring (italic)  

o Batas Halaman (Margin) 
   Atas   : 2 cm 
   Bawah   : 2 cm 
   Kanan   : 2 cm 
   Kiri   : 2 cm 

o Dijilid biasa dengan warna kertas sampul 
belakang adalah merah. 

 Softcopy 
diupload ke website wisuda yaitu 
www.ibs.ac.id/wisuda 

o Dokumen lengkap Jurnal penamaannya terdiri atas 
nama penulis, NIM, dan Jenis (Jurnal) karya akhir 
Contoh: Cahyo Kusumo-201011065-Jurnal.pdf 

Penyerahan ini paling lama tiga minggu sejak tanggal 
kelulusan sidang skripsi. 

4. Apabila sampai tiga minggu sejak tanggal siding skripsi 
mahasiswa belum menyerahkan softcover dan hardcover 
yang telah ditandatangani oleh anggota tim penguji, maka 
mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat diyudisium. 

4.4  Plagiarisme 

Mahasiswa dilarang melakukan plagiat dalam proses 
penyusunan skripsi dan laporan skripsi. Apabila terjadi tindakan 
plagiat oleh mahasiswa sebagaimana butir 1 di atas, mahasiswa yang 
bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai Bab VI pasal 12 dalam 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.17 tahun 2010 tanggal 16 
Agustus 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di 
perguruan tinggi. 

http://www.ibs.ac.id/wisuda
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BAB V 
KETENTUAN DAN TEKNIK PENULISAN 

 

5.1 Kertas 

Adapun ketentuan jenis kertas adalah sebagai berikut: 
1. Kertas yang digunakan untuk mengetik skripsi adalah kertas 

HVS 80 gram ukuran A4 (21,5 cm x 28 cm) warna putih. 
2. Tiap bab diberi pembatas dengan kertas dorslag (doorslag) 

dengan warna merah muda dan terdapat logo IBS di dalamnya. 

5.2 Tata Cara Pengetikan 

Adapun tata cara pengetikan adalah sebagai berikut: 
1. Layout Kertas 

 Untuk pengetikan naskah skripsi dengan menggunakan 
Microsoft Word (komputer) dengan ketentuan sebagai 
berikut:  
Margin atas  : 4 cm dari tepi kertas 
Margin kiri  : 4 cm dari tepi kertas 
Margin bawah    : 3 cm dari tepi kertas 
Margin kanan  : 3 cm dari tepi kertas 

 Setiap halaman pada naskah Tugas Akhir, mulai Abstrak 
sampai Daftar Referensi harus diberi “auto text” pada  
footer dengan tulisan Indonesia Banking School (Times 
New Roman 10 poin cetak tebal), ditulis pada posisi rata 
kanan (align right). 
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…..……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………
……….………………………………………………………… 
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

 

                   Indonesia Banking School  

Gambar Posisi Penempatan Teks pada Tepi Kertas 

2. Cara Pengetikan  
 Pengetikan hanya dilakukan pada satu muka kertas, tidak 

bolak-balik.  
 Jenis huruf yang digunakan adalah jenis huruf standar, 

yaitu Times New Roman dengan ukuran 12. 
3. Aturan Spasi  

 Jarak antara baris yang satu dengan baris berikutnya 2 
spasi.  

 Jarak antara penunjuk bab (BAB I) dengan tajuk bab 
(PENDAHULUAN) 2 spasi.  

 Jarak antara tajuk bab (judul bab) dengan teks pertama 
yang ditulis atau antara tajuk bab tajuk anak bab 4 spasi. 

 Jarak antara tajuk anak bab dengan baris pertama teks dua 
spasi dan alinea teks ditik menjorok ke dalam 5 ketukan 
(atau satu tab pada keyboard komputer).  

 Jarak antara teks dan tabel, gambar, grafik, diagram, atau 
judulnya 3 spasi.  
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 Alinea baru ditik menjorok ke dalam 5 ketukan dari marjin 
kiri teks. Jarak antara alinea yang satu dan alinea yang lain 
2 spasi.  

 Penunjuk bab dan tajuk selalu dimulai dengan halaman 
baru.   

5.3 Teknik Penomoran 

Adapun ketentuan teknik penomoran adalah sebagai berikut: 
1. Penomoran bab pada penunjuk bab (BAB) menggunakan angka 

Romawi kapital, pengetikannya diletakkan di tengah. 
2. Penomoran anak bab dan paragraf menggunakan angka Arab 

pada margin sebelah kiri.  
3. Penomoran anak bab dan paragraf disesuaikan dengan nomor 

bab. 
4. Penomoran ntuk halaman bagian awal skripsi adalah sebagai 

berikut: 
 Penomoran halaman bagian awal skripsi, mulai dari 

halaman judul bagian dalam sampai dengan halaman 
daftar lampiran, menggunakan angka Romawi kecil. 

 Halaman abstrak sampai dengan halaman daftar lampiran 
diberi nomor dengan angka Romawi kecil, yang 
merupakan kelanjutan dari halaman judul bagian dalam 
dan halaman persetujuan pembimbing. 

 Nomor halaman diletakkan pada pias (lajur) bawah persis 
di tengah-tengah, berjarak 3 spasi dari margin bawah 
(baris akhir teks pada halaman itu). 

5. Untuk halaman bagian isi skripsi, pemberian nomor ditetapkan 
seperti di bawah ini:  
 Penomoran bagian inti skripsi, mulai dari Bab I 

PENDAHULUAN sampai dengan Bab V SIMPULAN 
DAN SARAN, menggunakan angka Arab.  

 Nomor halaman diletakkan pada pias atas sebelah kanan, 
berjarak tiga spasi dari margin atas (baris pertama teks 
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pada halaman itu) dan angka terakhir nomor halaman itu 
lurus dengan margin kanan. 

 Pada tiap halaman yang bertajuk, mulai dari BAB I 
PENDAHULUAN sampai dengan BAB V SIMPULAN 
DAN SARAN, nomor halaman diletakkan pada pias 
bawah persis di tengah-tengah, berjarak 3 spasi dari 
margin bawah (baris akhir teks pada halaman itu). 

6. Untuk bagian akhir skripsi, pemberian nomor dilakukan 
sebagai berikut:   
 Penomoran bagian akhir skripsi, mulai dari DAFTAR 

PUSTAKA sampai dengan RIWAYAT HIDUP (kalau 
ada), menggunakan angka Arab. 

 Nomor halaman diletakkan pada pias bawah persis di 
tengah-tengah berjarak 3 spasi dari margin bawah (baris 
akhir teks pada halaman itu). 

5.4 Ketentuan Penulisan Halaman Sampul 

Halaman Sampul skripsi, secara umum mempunyai 
karakteristik sebagai berikut:  

a. Halaman Sampul skripsi terbuat dari karton tebal dilapisi 
kertas linen Merah Marun dengan kode warna C0 M100 
Y100 K35 (CMYK). 

b. Semua huruf dicetak dengan tinta putih dengan spasi tunggal 
(line spacing = single) dan ukuran sesuai dengan contoh di 
Lampiran 1.  

c. Diketik simetris di tengah (center).  
d. Judul tidak diperkenankan menggunakan singkatan, kecuali 

nama atau istilah (contoh: PT, UD, CV) dan tidak disusun 
dalam kalimat tanya serta tidak perlu ditutup dengan tanda 
baca apa pun.  
Logo STIE Indonesia Banking School dengan diameter 4 cm  
Jenis atau jenjang Tugas Akhir (Skripsi) 
Nama  
NIM 
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Program Studi 
Tulisan SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI 
INDONESIA BANKING SCHOOL 
Tempat dan Tahun disahkannya Tugas Akhir 

e. Informasi yang dicantumkan pada punggung halaman 
sampul adalah: jenis tugas akhir, judul tugas akhir, Nama 
serta NIM. Informasi yang dicantumkan seluruhnya 
menggunakan huruf besar, dengan jenis huruf Times New 
Roman 12 poin, dan ditulis di tengah punggung halaman 
sampul (center alignment).  

f. Halaman sampul muka tidak boleh diberi siku besi pada 
ujung-ujungnya.  

Contoh Lihat Lampiran 7. 

5.5 Ketentuan Penulisan Halaman Judul 

Adapun penulisan dan penempatan judul skripsi, anak judul 
(kalau ada), tulisan SKRIPSI, nama dan NPM mahasiswa, simbol 
STIE Indonesia Banking School, nama institusi (STIE Indonesia 
Banking School) dan Program Studi (Akuntansi atau Manajemen), 
kota dan tahun penyusunan skripsi, pada sampul luar dan sampul 
dalam, mengikuti ketentuan di bawah ini.   
1. Judul dan Anak judul Penulisan judul dan anak judul diatur 

sebagai berikut:   
 Judul skripsi ditulis di baris paling atas dengan huruf kapital 

semua dan jarak dari tepi atas kertas sekurang – kurangnya 
6 cm. 

 Judul yang panjang ditulis menjadi dua baris atau lebih 
dengan pemotongan judul yang logis, sesuai dengan kaidah 
bahasa Indonesia. Jarak antara kedua baris judul diatur agak 
rapat. 

 Anak judul (kalau ada) ditulis di bawah judul dengan huruf 
kapital semua yang lebih kecil dari huruf judul (jenis huruf 
sedapat mungkin sama) dan diberi jarak dari judul sekitar 1,5 
cm dari baris judul yang paling bawah.  
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 Anak judul yang panjang ditulis menjadi dua baris atau lebih 
dengan pemotongan judul yang logis, sesuai dengan kaidah 
bahasa Indonesia. Jarak antara kedua baris diatur agak rapat.  

 Judul dan anak judul tidak diakhiri dengan tanda titik (.).   
 
2. Tulisan SKRIPSI  

 Tulisan SKRIPSI ditulis dengan huruf kapital semua, 
diletakkan di tengah dengan jenis dan besar huruf yang sama 
dengan anak judul. 

 Letak tulisan SKRIPSI dua setengah cm di bawah anak 
judul. Kalau tidak ada anak judul, letak tulisan SKRIPSI 
sekitar 5 cm dari baris judul yang paling bawah.  

 Di bawah tulisan SKRIPSI, dengan jarak sekitar 1 cm, 
dicantumkan kalimat penjelasan berikut:   
Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat dalam 
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi 
_____________________          
    

3. Nama dan NPM Mahasiswa  
 Nama mahasiswa ditulis dengan huruf kapital semua, 

diletakkan di tengah dengan jenis dan besar huruf yang sama 
dengan anak judul.  

 Letak tulisan nama mahasiswa sekitar 2,5 cm di bawah Logo 
STIE Indonesia banking School 

 NPM mahasiswa ditulis dengan angka, diletakkan di tengah 
di bawah nama mahasiswa dengan jenis dan besar huruf 
yang sama dengan anak judul. Baris NPM diatur agak rapat 
dengan baris nama mahasiswa.   

4. Logo STIE Indonesia Banking School bergaris tengah sekitar 
3,5 cm. Titik tengahnya terletak kira–kira di tengah–tengah di 
antara judul skripsi dan nama mahasiswa  

5. Nama Institusi STIE Indonesia Banking School dan Tahun 
Penyusunan  
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 Tulisan nama STIE Indonesia Banking School dan tahun 
penyusunan skripsi ditulis dengan huruf kapital semua dengan 
jenis dan besar huruf yang sama dengan anak judul, berurutan 
seperti contoh di bawah. Untuk Tahun penyusunan skripsi yang 
ditulis paling bawah diletakkan sekitar 3,5 cm dari tepi bawah 
kertas.  
Contoh: (besar huruf dan jarak spasi disesuaikan dengan 

ketentuan)   
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI 

INDONESIA BANKING SCHOOL 
JAKARTA (TAHUN) 

Lihat Lampiran 8 

5.6 Ketentuan Penulisan Halaman Persetujuan Dosen 
Pembimbing 

Halaman Pengesahan Tugas Akhir ditulis dengan dengan spasi 
ganda (line spacing = double), tipe Times New Roman 12 poin sesuai 
dengan contoh pada Lampiran 9.  

5.7 Ketentuan Penulisan Halaman Tanda Persetujuan 
Penguji Komprehensif 

Halaman Pengesahan Tugas Akhir ditulis dengan dengan spasi 
tunggal (line spacing = single), tipe Times New Roman 12 poin sesuai 
dengan contoh pada Lampiran 10.  

5.8 Ketentuan Penulisan Halaman Pernyataan Karya Sendiri 

Halaman Pernyataan Karya Sendiri ditulis dengan spasi ganda 
(line spacing = double), tipe Times New Roman 12 poin dengan posisi 
di tengah-tengah halaman (center alignment). Halaman pernyataan 
karya sendiri ditandatangani dengan tanda tangan di atas meterai 
sesuai dengan contoh pada Lampiran 11 
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5.9 Ketentuan Penulisan Halaman Persetujuan Publikasi 
Karya Ilmiah 

Halaman Pernyataan, secara umum, adalah sebagai berikut:  

a. Semua huruf ditulis dengan tipe Times New Roman 12 poin 
dengan spasi 1,5 (line spacing = 1.5 lines)  

b. Khusus untuk judul Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi 
Karya Ilmiah ditulis dengan tipe Times New Roman 12 poin, 
dicetak tebal dan huruf besar (kapital) dengan spasi tunggal (line 
spacing = single) sesuai dengan contoh pada Lampiran 12. 

5.10 Ketentuan Menyusun Kata Pengantar 

Halaman Kata Pengantar atau Ucapan Terima Kasih Tugas 
Akhir, secara umum, adalah sebagai berikut:  

a. Semua huruf ditulis dengan tipe Times New Roman 12 poin, 
spasi 1,5 (line spacing = 1.5 lines) dan ukuran sesuai dengan 
contoh pada Lampiran 13.  

b. Judul Kata Pengantar atau Ucapan Terima Kasih ditulis dengan 
tipe Times New Roman 12 poin, dicetak tebal dan huruf besar.  

c. Urutan pihak-pihak yang diberi ucapan terima kasih dimulai 
dari Dosen Pembimbing, anggota penguji skripsi, ketua IBS, 
para wakil ketua IBS, dosen, staf, pihak luar, lalu keluarga dan 
teman dekat.  

d. Jarak antara judul dan isi Kata Pengantar adalah 2 x 2 spasi.  

Contoh pada Lampiran 13 

5.11 Ketentuan Pengetikan Daftar Isi  

Halaman Daftar Isi Tugas Akhir secara umum adalah sebagai 
berikut:  

1. Semua huruf ditulis dengan tipe Times New Roman 12 poin 
dengan spasi tunggal (line spacing = single).  
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2. Khusus untuk judul tiap bab ditulis dengan Times New Roman 
12 poin, dicetak tebal dan huruf besar (kapital).  

3. Jarak antara judul dengan isi Daftar Isi adalah 2 spasi.  
Contoh Daftar Isi dapat dilihat pada Lampiran 14. 

5.12 Pengetikan Daftar Tabel, Daftar Gambar, dan Daftar 
Lain-lain 

Ketentuan penulisan Daftar Gambar Tugas Akhir secara 
umum adalah sebagai berikut:  

1. Semua huruf ditulis dengan tipe Times New Roman 12 poin 
dalam spasi tunggal (line spacing = single)  

2. Khusus untuk judul Daftar Gambar ditulis dengan tipe Times 
New Roman 12 poin, dicetak tebal dan huruf besar (kapital). 
Contoh pada Lampiran 15, 16, 17. 

5.13 Cara Pengetikan Abstraksi  

Ketentuan penulisan Abstrak adalah sebagai berikut:  

a. Abstrak adalah ringkasan atau inti atau ikhtisar dari skripsi.  
b. Isi Abstrak adalah paragraf satu untuk tujuan penelitian, 

paragraf dua untuk populasi, sampel, metode dan variabel, 
paragraf tiga tentang hasil dan paragraf empat implikasinya. 

c. Minimum 75 kata dan maksimum 200 kata dalam satu paragraf,  
diketik dengan tipe Times New Roman 12 poin, spasi tunggal 
(line spacing = single).  

d. Abstrak disusun dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan 
bahasa Inggris. Setiap versi bahasa mengikuti ketentuan butir b.  

e. Pengetikan untuk abstrak bahasa Indonesia dan Inggris 
diletakkan dalam satu halaman (Tidak boleh lebih dari satu 
halaman) 

f. Di bagian bawah Abstrak dituliskan Kata Kunci. Untuk Abstrak 
dalam Bahasa Indonesia, Kata Kunci diberikan dalam Bahasa 
Indonesia. Untuk Abstrak dalam Bahasa Inggris, Kata Kunci 
diberikan dalam Bahasa Inggris (dicari padanan katanya).  
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g. Semua istilah asing, kecuali nama, dicetak miring (italic).  
Contoh Abstrak dapat dilihat pada Lampiran 18 

5.14 Ketentuan Penulisan Bab dan Sub Bab dalam Isi Skripsi  

Bagian tubuh/pokok memuat uraian/penjabaran/analisis 
yang dilakukan oleh penulis. Penjabaran mencakup tinjauan pustaka, 
metode penelitian, dan hasil serta pembahasannya. Penggunaan 
istilah atau judul tiap bab dan subbab, serta penambahan subbab 
disesuaikan dengan kebijakan masing-masing Program Studi. 
Demikian juga dengan Sistematika yang umumnya dipakai dalam 
penulisan skripsi. 

BAB I PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 
1.2 Ruang Lingkup Masalah  
1.3 Identifikasi Masalah 
1.4 Perumusan Masalah 
1.5 Pembatasan Masalah  
1.6 Tujuan Penelitian 
1.7 Manfaat Penelitian 
1.8 Sistematika Penulisan Skripsi 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Landasan Teori 
2.2 Kerangka Pemikiran 
2.3 Hipotesis 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
3.1 Objek Penelitian 
3.2 Desain Penelitian 
3.3. Metode Pengambilan Sampel 
3.4 Variabel dan Operasional Variabel 
3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
3.6 Teknik Pengujian Hipotesis 
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 



 

 

50  Buku Pedoman Skripsi 
 

4.2 Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian 
4.3 Implikasi Manajerial 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
5.3 Saran 

5.15 Cara Penulisan Tabel dan Gambar  

Yang tergolong gambar adalah gambar, grafik, dan diagram. 
Ketentuan pembuatan tabel dan gambar adalah sebagai berikut.  
1. Gambar, grafik, dan diagram diberi nama.  
2. Penulisan nama tabel, gambar, dan lainnya menggunakan huruf 

besar di awal kata (title case).  
3. Tabel dan gambar ditempatkan di antara bagian teks yang paling 

banyak membahasnya. Tabel dan gambar harus dibuat 
sedemikian rupa sehingga dapat berdiri sendiri, agar dapat 
dimengerti oleh pembaca tanpa membaca keterangan dalam 
teks.  

4. Jika tabel ditulis dalam posisi landskap, sisi atas tabel adalah sisi 
yang dijilid.  

5. Tabel dan gambar selalu simetris di tengah (center) terhadap 
halaman.  

6. Nomor tabel dan gambar harus menyertakan nomor bab tabel 
dan gambar tersebut berada. Misalnya tabel 1.1. berarti tabel 
pertama yang ada di  bab 1. Jika dalam suatu tugas akhir hanya 
terdapat 1 (satu) buah tabel atau gambar, maka tidak perlu diberi 
nomor.  

7. Daftar notasi dan daftar singkatan ditulis dengan huruf aslinya 
(tidak dibuat kapital ataupun lowercase) dan disusun 
berdasarkan abjad. Penulisannya diurutkan dari huruf kecil, 
huruf besar, dan simbol (contoh : a, B, ?)  

8. Penulisan judul tabel dan gambar.  
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 Tabel: judul ditulis di atas tabel, simetris di tengah (center) 
berjarak 1,5 spasi terhadap tabel yang bersangkutan. Judul 
tabel ditulis langsung mengikuti nomor tabelnya.  

 Gambar: judul ditulis di bawah gambar berjarak 1,5 spasi, 
simetris (center) terhadap gambar yang bersangkutan. Judul 
gambar ditulis langsung mengikuti nomor gambarnya.  

9. Penulisan sumber gambar dan tabel.  
 Tabel: sumber tabel (jika bukan olahan sendiri) ditulis di 

bagian bawah tabel berjarak 1,5 spasi dari tabel, huruf tegak 
tipe Times New Roman 10 poin.. Sumber yang sudah diolah 
lebih lanjut perlu diberi catatan ”telah diolah kembali”.  

 Gambar: sumber gambar (jika bukan olahan sendiri) harus 
ditulis di bagian bawah judul gambar berjarak 1,5 spasi dari 
judul gambar, huruf tegak tipe Times New Roman 10 poin. 
Sumber yang sudah diolah lebih lanjut perlu diberi catatan 
”telah diolah kembali”.  

10. Peletakan tabel atau gambar, berjarak tiga spasi setelah teks. 
Penulisan teks setelah tabel atau gambar dilanjutkan dengan 
jarak 1,5 spasi dari baris terakhir judul gambar.  

11.  Apabila judul gambar atau tabel melebihi satu baris, 
penulisannya simetris di tengah (center) dan diketik dengan satu 
spasi.  

12. Jika tabel dan gambar terlalu panjang, dapat diputus dan 
dilanjutkan dengan mengetikkan nomornya dan keterangan 
“sambungan” dalam tanda kurung. Pada halaman berikutnya 
dari tabel tersebut tetap harus diberi judul yang sama dengan 
tanda kurung setelah judul “(Lanjutan)” 

13. Jika tabel dan gambar terlalu lebar, terdapat beberapa ketentuan 
sebagai berikut:  
 ditempatkan secara memanjang di halaman tersendiri;  
 ditempatkan pada kertas lebar kemudian dilipat agar tidak 

melebihi format kertas;  
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 diperkecil ukurannya sesuai format tugas akhir, tetapi 
ukuran huruf yang tercantum di dalamnya tidak boleh lebih 
kecil dari 10 poin (ukuran sebenarnya).  

5.16  Cara Penulisan Persamaan Matematik 

  Persamaan matematika lebih baik ditulis dalam bentuk yang 
lazim dalam matematika walaupun dalam satu baris. Semua 
persamaan matematika ditulis dengan tabulasi 1,5 cm dari kiri dan 
harus mempunyai nomor yang diletakkan di sebelahnya dan rata 
kanan terhadap batas kanan pengetikan. 

Contoh: 
M Q 209 43, 530 + =        
            (5.1) 
Keterangan: 5 artinya persamaan itu ditulis pada bab 5, sedangkan 1 
artinya persamaan itu adalah persamaan matematika pertama yang 
ditulis pada bab tersebut. 

5.17 Teknik Penulisan Lampiran  

Ketentuan pembuatan lampiran adalah sebagai berikut: 
1. Nomor dan judul lampiran ditulis di sudut kanan atas halaman 

(right-aligned) dengan huruf tegak tipe Times New Roman 12 
poin.  

2. Judul lampiran ditik dalam satu baris menggunakan huruf 
kapital di awal kata (title case).  

3. Lampiran yang lebih dari satu halaman, pada halaman 
berikutnya diberi keterangan “lanjutan” dalam tanda kurung 
pada sudut kanan atas halaman (right¬aligned).  

4. Isi dan urutan pengelompokan lampiran disesuaikan dengan 
kebijakan Program Studi.  
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BAB VI 
TEKNIK PENULISAN KUTIPAN DAN PENULISAN 

DAFTAR PUSTAKA 
 
 

6.1 Penulisan Kutipan 

Salah satu bagian penting dalam sebuah proses penelitian 
adalah studi literature (membaca dari berbagai sumber) sesuai dengan 
topik yang diteliti untuk menghasilkan ide/analisis baru yang 
dipresentasikan dalam sebuah hasil penelitian. Ide atau hasil 
penelitian orang lain tersebut harus dituliskan sebagai kutipan. 
Informasi lengkap tentang sumber kutipan dituliskan dalam sebuah 
daftar yang disebut Daftar Referensi atau Daftar Pustaka.  

Secara umum format penulisan (citation style) dibedakan atas 
dua jenis berdasarkan golongan ilmu, yaitu humanities style dan 
scientific style. Contoh format penulisan scientific style adalah 
American Psychological Association (APA), dan contoh format 
penulisan humanities style adalah Modern Language Association of 
America (MLA). Di Lingkungan STIE Indonesia Banking School 
format yang digunakan dalam mengutip dan menulis daftar referensi 
adalah format APA. Format penulisan kutipan harus sama dengan 
format yang dipakai pada penulisan daftar referensi. Sebagai contoh, 
jika penulisan kutipan menggunakan format APA, penulisan daftar 
referensi juga harus menggunakan format APA. 

A.  Kutipan tidak langsung 

Kutipan tidak langsung adalah ide/konsep orang lain yang 
dikutip dengan menggunakan kata-kata penulis/peneliti sendiri. 

B. Kutipan langsung 

Kutipan langsung adalah ide 
/konsep orang lain yang disalin sesuai dengan aslinya. 
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6.1.1 Penulisan Kutipan Tidak Langsung 

Pada format  APA,  kutipan  tidak  langsung  dituliskan  dalam  
kalimat/teks  dengan mencantumkan  nama  pengarang  dan  tahun  
penerbitan,  tanpa  menuliskan  halaman karya yang dikutip. 

a.) Nama penulis disebutkan dalam kalimat 

Jones (1998) compared student performance ... 
In 1998, Jones compared student performance ... 

b.) Nama penulis tidak disebutkan dalam kalimat 

In a recent study of student performance (Jones, 1998), ... 

6.1.2 Penulisan Kutipan Langsung 

Kutipan langsung pada format APA ditulis dengan menyebut
kan nama pengarang, tahun terbit, dan halaman kalimat/teks yang 
dikutip. Kutipan langsung dibedakan atas dua jenis, yaitu kutipan 
langsung pendek dan kutipan langsung panjang. 

a) Kutipan langsung pendek 
Kutipan langsung pendek adalah kalimat yang dikutip 
kurang atau sama dengan 40 kata. Kutipan langsung pendek 
dituliskan dalam teks dengan memberi tanda petik di awal 
dan di akhir kutipan. 

b) Nama penulis tidak disebutkan dalam kalimat 
She stated, "Students often had difficulty using APA style," 
(Jones, 1998, p. 199), but she did not offer an explanation as 
to why. 

c) Nama penulis disebutkan dalam kalimat 
According to Jones (1998), "Students often had dificulty us
ing APA style, especially when it was their 
first time" (p. 199). 
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Jones (1998) found "students often had difficulty using AP
A style" (p. 199); what implications does this have 
for teachers? 

d) Kutipan langsung panjang 
Kutipan langsung panjang adalah kalimat yang dikutip lebi
h dari 40 kata. Kutipan 
langsung panjang ditulis dalam paragraf tersendiri, dengan 
jarak 5 ketuk/spasi dari margin kiri, dan tetap dalam jarak 
1.5 spasi (seperti teks). 

In fact, Rumelhart suggests that: schemata truly are 
the building blocks of cognition.They are the 
fundamental elements upon which all information 
processing depends. Schemata are employed in the 
process of interpreting sensory data (both linguistic 
and non-linguistic), in retrieving information from 
memory, in organizing actions, in determining 
goals and sub- goals, in allocating 
resources, and generally, in guiding the flow of pr
ocessing in the system (Jones, 1993, p. 33-34). 

 
e) Nama penulis tidak disebutkan dalam kalimat 

She stated : Students often had difficulty using APA style, 
especially when it was their first time citing sources. This 
difficulty could be attributed to the fact that many students 
failed to purchase a style 
manual or to ask their teacher for help. (Jones, 
1993, p. 199). 

f) Nama penulis disebutkan dalam kalimat 
Jones's (1993) study found the following: Students often had 
difficulty using APA style, especially when it was their first 
time citing sources. This difficulty could be attributed to the 
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fact that many students failed to purchase a style manual or 
to ask their teacher for help (p. 199). 

6.1.3 Contoh Penulisan Kutipan 

a) Karya dengan 1 sampai 3 penulis 
Nama keluarga/nama belakang penulis disebutkan semua. 
Richards, Jones and Moore (1998) maintain that college 
students who actively participate in extracurricular activities 
achieve greater academic excellence because they learn how 
to manage their time more effectively. 
atau 
The authors maintain that college students who actively 
participate in extracurricular activities achieve greater 
academic excellence because they learn how to manage their 
time more effectively (Richards, Jones, & Moore, 1998). 

b) Karya lebih dari 3 penulis 
Jika karya yang dikutip ditulis lebih dari 3 pengarang, yang 
ditulis hanya nama keluarga/belakang penulis pertama, 
dengan memberi inisial et al. 
Massachusetts state and municipal governments have 
initiated several programs to improve public safety, 
including community policing and after school activities 
(Smith et al., 1997). 

c) Lebih dari 1 karya dengan penulis yang sama 
Semua tahun penerbitan publikasi harus disebutkan semua.
Smith (1972) in his study of the effects of alcohol on the ab
ility to drive, Smith (1991) 
showed that the reaction times of participating drivers were 
adversely affected by as 
little as a twelve ounces can of beer. 
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d) Mengutip dari beberapa karya dari penulis yang berbe
da dan tahun penerbitan 
dalam 1 kalimat (kutipan diambil dari sumber yang ber
beda). 
Studies of precautionary saving in 
response to earnings risk include Cantor (1985), 
Skinner (1988), Kimbal (1990a, 1990b) and Caballero (199
1), among others...  
atau 
The hemispheric division of the human brain has been studi
ed from many different 
perspectives;  however,  not  all  researchers  agree  on  the  
exact  functions  of  each 
hemisphere (Ellison, 1973; Jaynes, 1979; Mick, 1978). 

e) Karya dengan nama belakang penulis sama 
Jika mengutip dari karya dengan nama belakang penulis y
ang sama dengan kutipan 
sebelumnya, nama depan penulis perlu dicantumkan pada 
kutipan berikutnya. 
At least 66,665 lions were killed between 1907 and 1978 in 
Canada and the United 
States (Kevin Hansen, 1980). 
Jika dalam 1 kutipan 
D. M. Smith (1994) and P. W. Smith (1995) both reached t
he same conclusion about 
parenting styles and child development. 

f) Mengutip rumus, hasil penelitian/exact quotation 
Harus mencatumkan nomor halaman. 
In his study on the effects of alcohol on drivers, Smith (199
1, p. 104) stated that 
"participants who drank twelve ounces of beer with a 3.5% 
alcohol content reacted, 
on average, 1.2 seconds more slowly to an emergency braki
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ng situation than they did 
when they had not ingested alcohol." 

g) Mengutip dari kutipan 
Jika mengutip dari sumber yang mengutip, nama penulis 
asli dicantumkan pada kalimat, dan nama penulis yang 
mengutip dicantumkan pada akhir kalimat kutipan. 

Behavior is affected by situation. As Wallace (1972) 
postulated in Individual and Group Behavior, a person who 
acts a certain way independently may act in an entirely 
different manner while the member of a group (Barkin, 199
2, p. 478). 

h) Tidak ada nama penulis 
Jika tidak ada nama penulis, tuliskan 1 atau 2 kata pertama 
dari judul buku/halaman web. Jika mengutip dari buku atau 
website, judul ditulis dalam cetak miring. Jika mengutip dari 
artikel jurnal/majalah/surat 
kabar, judul ditulis dalam huruf tegak dengan memberi 
tanda petik di awal dan akhir kutipan. 

“Massachusetts state and municipal governments have initi
ated several programs to 
improve public safety, including community policing and a
fter school activities” 

(Innovations, 1997). 

i) Artikel tanpa nama penulis dan tahun penerbitan 
In another study of students and research decisions, it was 
discovered that students succeeded with tutoring 
(“Tutoring and APA,” n.d.). Catatan: n.d. = no date 
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j) Lembaga sebagai penulis 
The standard performance measures were used in evaluating 
the system. (United States Department of Transportation, 
Federal Aviation Administration, 1997) 

k) Komunikasi melalui email 
This   information   was   verified   a   few   days   later   (J.  
 S.   Phinney,   personal communication, June 5, 1999). 
…dapat disimpulkan bahwa jurusan Teknik Mesin kurang 
diminati oleh siswa 
perempuan (wawancara dengan Juliana Anggono, 5 Januari 
1999). 

l) Mengutip dari Website 
Pada dasarnya mengutip dari website atau sumber 
elektronik sama dengan menguti dari sumber tercetak. Jika 
mengutip dari website atau media elektronik, yang perlu 
dicantumkan adalah nama penulis, tahun penerbitan, nomor 
halaman (untuk kutipan langsung) atau jika tidak ada nomor 
halaman nomor bab (chapter), nomor gambar, table atau 
paragraf. Alamat website (URL) dan informasi lain 
dituliskan pada Daftar Referensi. 
(Cheek & Buss, 1981, p. 332) 
(Shimamura, 1989, chap. 3) 

6.2 Menulis Daftar Referensi/Pustaka 

Daftar referensi adalah kumpulan sumber informasi yang 
digunakan dalam sebuah penulisan, yang disusun secara alfabetis. 
Sumber informasi yang dicantumkan dalam daftar itu adalah yang 
dikutip dalam uraian/teks dan yang mendukung atau dipakai sebagai 
acuan. Informasi tentang sumber yang digunakan harus ditulis secara 
benar, lengkap dan konsisten dengan menggunakan format/standar 
tertentu. 
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6.2.1 Ketentuan Umum Penulisan Daftar Referensi 

a. Sumber yang dikutip dalam uraian/teks harus ditulis lengkap 
dalam “Daftar Pustaka“. Sebaliknya, sumber yang terdaftar 
dalam Daftar Pustaka harus ditulis dalam teks sebagai 
kutipan. 

b. Nama penulis Indonesia yang tidak memiliki marga cara 
penulisannya tidak dibalik. 
Contoh: 
Nama  : Chairil Anwar  
Penulisan : Chairil Anwar 
Nama  : Untung Yuwono 

 Penulisan : Untung Yuwono 
Nama  : Bambang Wibawarta 

 Penulisan : Bambang Wibawarta 
c. Nama penulis Indonesia yang memiliki marga, cara penulis

annya harus dibalik. 
Contoh : 
Nama  : Cornelius Simanjuntak  
Penulisan : Simanjuntak, Cornelius 
Nama  : Kalarensi Naibaho 

 Penulisan : Naibaho, Kalarensi 
d. Nama penulis ditulis nama keluarga/nama belakang terlebi

h dahulu, kecuali nama 
Cina, Jepang, Korea, karena nama keluarga sudah di awal. 
Contoh: 
Nama  : Kwik Kian Gie.   
Penulisan : Kwik Kian Gie. 
Nama  : Heribertus Andi Mattalata.

 Penulisan : Mattalata, Heribertus Andi. 
Nama  : Joyce Elliot-Spencer.   
Penulisan : Elliot-Spencer, Joyce. 
Nama  : Anthony T. Boyle, PhD.  
Penulisan : Boyle, Anthony T. 
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Nama  : Sir Philip Sidney. 
 Penulisan : Sidney, Philip. 

Nama  : Arthur George Rust Jr.  
Penulisan : Rust, Arthur George, Jr. 
Nama  : John D. Rockfeller IV.  
Penulisan : Rockfeller, John. D., IV 

e. Gelar kebangsawanan, akademik, dan keagamaan tidak perl
u ditulis. 

f. Jika tidak ada nama penulis, judul karya dituliskan sebagai 
tema utama. 

g. Pada format APA, huruf pertama dari judul karya atau judul 
tambahan ditulis dengan huruf kapital. 

h. Baris kedua setiap sumber ditulis dengan jarak 5 ketuk/spasi 
dari margin kiri baris pertama dengan jarak antar baris 
1,5 spasi. 

i. Daftar diurutkan berdasarkan abjad nama keluarga/nama 
belakang dengan jarak 1,5 spasi. 

6.2.2 Penulisan Daftar Referensi dengan Format American 
Psychological Association (APA) 

6.2.2.1 Buku 

a) Penulis tunggal 
Baxter, C. (1997). Race equality in health care and 

education. Philadelphia: Balliere Tindall. 

b) Penulis dua atau tiga 
Cone, J.D., dan Foster, S.L. (1993). Dissertations and theses 

from start to finish: Psychology and related fields. 
Washington, DC: American Psychological 
Association. 

c) Penulis lebih dari tiga 
Cone, J.D., et. al. (1993). Dissertations and theses from start 

to finish: Psychology and related fields. 
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Washington, DC: American Psychological 
Association. 

d) Tidak ada nama penulis 
Merriam-

Webster’s collegiate dictionary (10th ed.). (1993). 
Springfield, MA: Merriam-Webster. 

e) Bukan edisi pertama 
Mitchell, T.R., dan Larson, J.R. (1987). People in organizat

ions: An introduction to 
organizational behavior (3rd ed.). New York: Mc
Graw-Hill. 

f) Penulis berupa tim atau lembaga 
American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and 

statistical manual of mental disorders (4th ed.). 
Washington, DC: Author. 

g) Buku berseri/multi volume (editor sebagai penulis) 
Koch, S. (Ed.). (1959-

1963). Psychology: A study of science (Vols. 1-
6). New York: McGraw-Hill. 

h) Terjemahan 
Kotler, Philip. (1997). Manajemen pemasaran: 

Analisis, perencanaan, implementasi (Hendra 
Teguh & Ronny Antonius 
Rusli, Penerjemah.). Jakarta: Prenhallindo. 

i) Artikel atau bab dalam buku yang diedit 
Eiser, S., Redpath, A., dan Rogers, N. (1987). Outcomes of 

early parenting: Knowns and unknowns. In A. P. 
Kern & L. S. Maze (Ed.). Logical thinking in 
children (pp. 58-87). New York: Springer. 
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j) Artikel/istilah dalam buku referensi 
Schneider, I. (1989). Bandicoots. In Grzimek’s encyclopedia 

of mammals (vol.1, pp. 300 304). New York: 
McGraw-Hill. 

k) Makalah seminar, konferensi, dan sejenisnya. 
Crespo, C.J. (1998, March). Update on national data on 

asthma. Paper presented at the meeting of the 
National 
Asthma Education and Prevention Program, Leesb
urg, VA. 

6.2.2.2 Serial 

a) Artikel Jurnal 
Clark, L.A., Kochanska, G., & Ready, R. (2000). Mothers’ 

personality and its interaction with child 
temperament as predictors of parenting behavior. 
Journal of Personality and Social Psychology, 
79, 274-285. 

b) Artikel Majalah 
Greenberg, G. (2001, August 13). As good as dead: Is there 

really such a thing as brain death? New Yorker, 36-
41. 

c) Artikel surat kabar 
Crossette, Barbara. (1990, January 23). India lodges first 

charges in arms Scandal. New York Times, A4. 
d) Artikel surat kabar, tanpa penulis 
Understanding early years as a prerequisite to development. 

(1986, May 4). The Wall Street Journal, p. 8. 

e) Resensi buku dalam jurnal 
Grabill, C. M., & Kaslow, N. J. (1999). Anounce of 

prevention: Improving children'smental health for 
the 21st century [Review of the book Handbook of 
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prevention and treatment with children and 
adolescents]. Journal of Clinical Child Psychology, 
28, 115-116. 

f) Resensi film dalam jurnal 
Lane, A. (2000, December 11). Come fly with me [Review 

of the motion picture Crouching tiger, 
hidden dragon]. The New Yorker, 129-131 

6.2.2.3 Wawancara 

White, Donna. (1992, December 25). Personal interview. 

6.2.2.4 Karya Lain dan Karya Noncetak 

a) Acara Televisi 
Crystal, L. (Executive Producer). (1993, October 11). The 

MacNeil/Lehrer news hour. 
[Television broadcast]. New York and Washington
, DC: Public Broadcasting Service. 

b) Kaset Video/VCD 
National Geographic Society (Producer). (1987). In the 

shadow of Vesuvius. [Videotape]. Washington, DC: 
National Geographic Society. 

c) Kaset Audio 
McFerrin, Bobby (Vocalist). (1990). Medicine music [Audi

o Recording]. Hollywood, CA: EMI-USA. 

d) Perangkat lunak komputer 
Arend, Dominic N. (1993). Choices (Version 4.0) 

[Computer software]. Champaign, IL: U.S. Army 
Corps of Engineers Research Laboratory. (CERL 
Report No.CH7-22510) 
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6.2.2.5 Publikasi Elektronik 

a) Karya lengkap 
McNeese, M.N. (2001). Using technology in educational 

settings. October 13, 2001. University of Southern 
Mississippi, Educational Leadership and Research. 
http://www.dept.usm.edu/~eda/ 

b) Artikel dari pangkalan data online 
Senior, B. (1997, September). Team roles and team 

performance: Is there really a link? Journal of 
Occupational and Organizational Psychology, 70, 
241-258. June 6, 2001. ABI/INFORM Global 
(Proquest) database. 

c) Artikel jurnal di website 
Lodewijkx, H. F. M. (2001, May 23). Individual-group 

continuity in cooperation and competition 
undervarying communication conditions. Current 
Issues in Social Psychology, 6 (12), 166-
182. September 14, 2001. http://www.uiowa.edu/~
grpproc/ 

d) Dokumen lembaga 
NAACP (1999, February 25). NAACP calls for Presidential 

order to halt police brutality crisis. June 3, 2001. 
http://www.naacp.org/president/releases/police_br
utality.htm 

e) Dokumen lembaga, tanpa nomor halaman, tanpa inf
ormasi tahun penerbitan 

Greater Hattiesburg Civic Awareness Group, Task Force on 
Sheltered Programs. (n.d.). Fund-raising efforts. 
November 10, 2001. 
http://www.hattiesburgcag.org 

 

http://www.dept.usm.edu/~eda/
http://www.uiowa.edu/~grpproc/
http://www.uiowa.edu/~grpproc/
http://www.naacp.org/president/releases/police_brutality.htm
http://www.naacp.org/president/releases/police_brutality.htm
http://www.hattiesburgcag.org/
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f) Penulis dan informasi waktu penerbitan tidak diketa
hui 

GVU's 8th WWW user survey. (n.d.). September 13, 2001. 
http://www.gvu.gatech.edu/user_surveys/survey-
1997-10/ 

g) Email 
Wilson, R.W. (1999, March 24). Pennsylvania reporting 

data. Child Maltreatment Research. March 30, 
1999. CHILD-MALTREATMENT-R-
L@cornell.edu 

 
h) CD-ROM 
Ziegler, H. (1992). Aldehyde. The Software Toolworks mult

imedia encyclopedia (CD- 
ROM version 1.5). Boston: Grolier. Januari 19, 19
99. Software Toolworks. 

http://www.gvu.gatech.edu/user_surveys/survey-1997-10/
http://www.gvu.gatech.edu/user_surveys/survey-1997-10/
mailto:CHILD-MALTREATMENT-R-L@cornell.edu
mailto:CHILD-MALTREATMENT-R-L@cornell.edu
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Lampiran 1:  Contoh Halaman Judul Proposal Skripsi 
 
 

PENGELOLAAN DANA PADA 
 

BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA 
 

 
 

 
 

Oleh: 
Mochammad Iqbal 

200411001 
 
 

SKRIPSI 
 

 
 

Diajukan untuk melengkapi Sebagian Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi 

Program Studi Manajemen 
 

 
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  

INDONESIA BANKING SCHOOL 
JAKARTA 

2008 
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Lampiran 2:  Contoh Halaman Persetujuan Proposal Skripsi 

USULAN SKRIPSI 

 

PENGELOLAAN DANA PADA 

BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA 

 

Nama        :.......................................................   

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

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

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

Diterima dan disahkan 

pada tanggal    

………………………………………………………                                                                                              

Ketua Program Studi,     

 

        (....................................) 
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Lampiran 3:  Contoh Daftar Isi Proposal dan Rencana Daftar 

Isi Skripsi 

DAFTAR ISI PROPOSAL 

Bab I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

1.2. Identifikasi Masalah 

1.3. Pembatasan Masalah 

1.4. Perumusan Masalah 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.6. Sistematika Penelitian 

Bab II LANDASAN TEORI 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.2. Rerangka Pemikiran 

2.3. Hipotesis 

Bab III METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Pemilihan Objek Penelitian 

3.2. Data yang Akan Dihimpun 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

3.4. Teknik Pengolahan Data 

3.5. Teknik Pengujian Hipotesis 
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RENCANA DAFTAR ISI SKRIPSI 

Bab I PENDAHULUAN 

Bab II LANDASAN TEORI 

Bab III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab IV HASIL PENELITIAN 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1. Kesesuaian dengan Landasan Teori 

4.2.2. Argumentasi Penelitian 

4.2.3. Perbandingan dengan Hasil Penelitian 

Sebelumnya 

 

Bab V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. KESIMPULAN 

5.1.1. Ringkasan dari  Bab-bab Terdahulu 

5.1.2. Jawaban atas Perumusan Masalah 

5.2. SARAN 

DAFTAR PUSTAKA 

DAFTAR LAMPIRAN 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR GAMBAR 

RIWAYAT HIDUP PENYUSUN SKRIPSI 
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Lampiran 4:   Contoh Laporan Daftar Hadir Seminar 

Proposal Skripsi 

DAFTAR HADIR PESERTA SEMINAR PROPOSAL 
SKRIPSI 

            Nama Penyaji : ...................................................... 

NIM   : ...................................................... 

Ketua Seminar : ...................................................... 

            Notulis            : ...................................................... 

No Nama Mahasiswa NIM Tanda Tanga 
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Lampiran 5:  Contoh Format Laporan Seminar Proposal 
Skripsi 
 

LAPORAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI 
I. Penyaji 

1. Nama   :....................................  
2. NIM  :…................................ 
3. Program Studi  :.................................... 

II. Penyelenggaraan Seminar 
1. Judul proposal skripsi yang diseminarkan: 

................................................................... 
2. Hari, Tanggal   :........................... 
3. Peserta seminar      

a. Jumlah peserta : ...................... 
b. Pemandu        : ...................... 
c. Notulis        : ....................... 

4. Pengulas (1)    :   ................................. 
              Pengulas (2)     :   ................................. 
              Pengulas (3)     :   ................................. 

5. Kesimpulan seminar :…  
     
 

Jakarta,...... 20..  
                                                                          Pemandu, 

 

                                                     (........................)                                               
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Lampiran 6:   Contoh Halaman Koreksi Seminar Proposal 

Penelitian 

KOREKSI PROPOSAL SKRIPSI 

Nama  : ............................................ 

NIM  : ............................................ 

Judul  : …………………………… 

Pemandu       : ............................................ 

Notulis          : ............................................ 

Bab Halaman Materi yang dikoreksi 
 

Dikoreksi oleh 
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Lampiran 7:   Contoh Halaman Sampul Depan 

PENGELOLAAN DANA PADA 

BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA 

 

Oleh: 
MOCHAMAD IQBAL 

200212001 
 
 

 
SKRIPSI 

 
 

 
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI 

INDONESIA BANKING SCHOOL 
JAKARTA 

2008 
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Lampiran 8:   Contoh Halaman Judul 

PENGELOLAAN DANA PADA 

BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA 

 

Oleh: 
MOCHAMAD IQBAL 

200212001 
 

 
 

SKRIPSI 
Diajukan untuk melengkapi Sebagian Syarat 

Guna mencapai Gelar Sarjana Ekonomi 
Program Studi Akuntansi 

 
 

 
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI 

INDONESIA BANKING SCHOOL 
JAKARTA 

2008 
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Lampiran 9: Contoh  Halaman Persetujuan Dosen 

Pembimbing 

PENGELOLAAN DANA PADA 
 

BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA 
 

 

Oleh: 
MOCHAMAD IQBAL 

200411001 
 

Diterima dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian 

Komprehensif 

Jakarta, ………………………………… 

Dosen Pembimbing Skripsi, 

< tanda tangan> 

(Nama) 
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Lampiran 10:   Contoh Halaman Persetujuan Penguji 

Komprehensif 

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI 
KOMPREHENSIF 

Nama Mahasiswa : .................................................. 
NIM : .................................................. 
Judul Skripsi         : .................................................. 
.......................................................................................... 
.......................................................................................... 
Tanggal Ujian       : ................................................... 
Penguji                  
Ketua                  :  ………………………………….. 
Anggota :  1 .……………………………….. 
   2.………………………………… 
dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa tersebut di atas 
telah mengikuti ujian komprehensif: 
pada tanggal:  …………………………… 
dengan hasil: (Lulus/Tidak Lulus) 
 
 

Tim Penguji, 
Ketua, 

 
( ……………………………) 

 
 

Anggota 1,  Anggota 2, 
 
 

          (………………..)  (………………..) 
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Lampiran 11: Contoh Halaman Pernyataan Karya Sendiri 

HALAMAN PERNYATAAN KARYA SENDIRI 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama    :     ....................................................... 

NIM  :     ....................................................... 

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

Dengan ini menyatakan skripsi yang saya buat ini merupakan 

hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila kemudian 

hari ternyata skripsi ini merupakan hasil plagiat atau 

menjiplak karya orang lain, saya bersedia 

mempertanggungjawabkannya dan sekaligus bersedia 

menerima sanksi sesuai dengan peraturan STIE IBS. 

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar. 

Penulis,       

Meterai Rp 6.000  

(........................) 
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Lampiran 12: Contoh 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, 
 

             
 
 
(……………………................) 

 

 



 

 

80  Buku Pedoman Skripsi 

Lampiran 13: Contoh Halaman Kata Pengantar 

KATA PENGANTAR  

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka 

memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana 

Ekonomi Program Studi Manajemen pada STIE Indonesia 

Banking School. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan 

bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai 

pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk 

menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan 

terima kasih kepada:  

1. Ketua STIE Indonesia Banking School Bapak Dr. 

Subarjo Joyosumarto. 

2. Wakil Ketua I Bidang Akademik Bapak Drs. Sparta 

Ak., ME., CA 

3. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Umum 

Bapak Khairil Anwar SE., M.S.M 

4. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan Bapak Drs. 

Antyo Pracoyo M.Si 

5. Drs. A, selaku dosen pembimbing yang telah 

menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk 

mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini; 
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6. Ibu A dan Bapak B selaku dosen penguji, atas kritik 

dan saran yang diberikan terhadap penelitian ini. 

7. Seluruh dosen STIE Indonesia Banking School atas 

ilmu yang diberikan selama ini 

8. Seluruh jajaran staff STIE Indonesia Banking School 

9. Pihak X Company yang telah banyak membantu 

dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;  

10. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan 

bantuan dukungan material dan moral; dan sahabat 

yang telah banyak membantu saya dalam 

menyelesaikan skripsi ini.  

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan 

membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. 

Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan 

ilmu.   

        

Jakarta, 20 Desember 2006  

Penulis  
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Lampiran 14: Contoh Halaman Daftar Isi 

DAFTAR ISI 

 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI      

DAFTAR LAMPIRAN 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR GAMBAR 

Bab I PENDAHULUAN 

1.7. Latar Belakang Masalah   1 

1.8. Identifikasi Masalah   4 

1.9. Pembatasan Masalah   4 

1.10. Perumusan Masalah   4 

1.11. Manfaat Penelitian   4 

1.12. Sistematika Penelitian   5 

Bab II LANDASAN TEORI 

2.4. Tinjauan Pustaka    6 

2.5. Rerangka Pemikiran   24 

2.6. Hipotesis    26 

Bab III METODOLOGI PENELITIAN 

3.6. Pemilihan Objek Penelitian  27 

3.7. Data yang Akan Dihimpun  28 

3.8. Teknik Pengumpulan Data   29 

3.9. Teknik Pengolahan Data   30 
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3.10. Teknik Pengujian Hipotesis  31 

Bab IV HASIL PENELITIAN 

4.3. Gambaran Umum Objek Penelitian  32 

4.4. Pembahasan Hasil Penelitian  38 

4.4.1. Kesesuaian dengan Landasan Teori 38 

4.4.2. Argumentasi Penelitian  40 

4.4.3. Perbandingan dengan Hasil Penelitian 

Sebelumnya   41 

Bab V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.3. Kesimpulan    42 

5.4. Saran     44 

5.5. Kekurangan Penelitian   45 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

RIWAYAT HIDUP PENYUSUN SKRIPSI 
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Lampiran 15: Contoh Halaman Daftar Tabel 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel  3.1. Keadaan Dana BPD Papua……………….20 

Tabel  3.2. Perkembangan Dana BPD Papua………...35 
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Lampiran 16: Contoh Halaman Daftar Gambar 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar  4.1. Peta Propinsi Papua dan Papua Barat………..15 

Gambar  4.2. Kantor Pusat BPD Papua…………………….25 
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Lampiran 17: Contoh Halaman Daftar Lampiran 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1. Anggaran Dasar BPD Papua………………..99 

Lampiran 2. Struktur Organisasi BPD Papua……………110 
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Lampiran 18:   Contoh Halaman Abstrak 

ABSTRAK 
 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merupakan index 
yang dapat menggambarkan situasi Pasar Modal di Indonesia. 
Pergerakan IHSG disebabkan oleh faktor makro ekonomi di 
dalam negeri seperti Nilai Tukar dan Inflasi. Bergeraknya 
IHSG tidak lepas dari faktor kondisi ekonomi makro di luar 
negeri seperti Kebijakan The Fed Tapering off yang akan 
meningkatkan suku bunga acuannya. Hal ini menyebabkan 
peningkatan suku bunga aset lainnya seperti suku bunga 
Treasury Bill (T-bill) Amerika Serikat sehingga menyebabkan 
aliran dana asing keluar dan menggoyangkan Pasar Modal 
Indonesia. Penelitian ini berfokus setelah Pengumuman 
Mantan Gubernur The Fed Ben S Bernanke akan melakukan 
Tapering Off dari kebijakan yang sudah dilakukan. Penelitian 
ini dimulai dari Juli 2013 sampai dengan April 2015 dengan 
data bulanan. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis 
Regresi Berganda, Uji T dan Uji F dengan level signifikansi 
5% serta diolah dengan menggunakan EViews 7.1.  
Hasilnya penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial 
Nilai Tukar dan Inflasi memiliki pengaruh negatif signifikan 
terhadap IHSG. Suku Bunga T-bill berpengaruh negatif tetapi 
tidak signifikan terhadap IHSG. Secara simultan, T-bill AS, 
Nilai Tukar dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap IHSG 
secara bersama–sama.  
Hasil penelitian ini memberikan implikasi kepada manajemen, 
praktisi, dan akademisi yaitu perlunya mempertimbangkan 
nilai tukar dan inflasi dalam memprediksi IHSG 
 
 Kata Kunci: IHSG, Tapering Off, Treasury Bills AS, Nilai 
Tukar, Inflasi. 
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ABSTRACT 

Jakarta Composite Index is an indices that can be used to 
represent a situasion of Indonesia Stock Market. The 
movement of JCI caused by economic macro intern factor 
such as Exchange Rate and Inflation. Moreover, there are 
another factor from extern such as The Fed Policy Tapering of 
Quantitative Easing. They will be increase The Fed Fund Rate 
and followed by rate of other aset in their country include T-
bill AS. This situasion will impose the Indonesian Stock 
Market. The research focus on monthly data from July 2013 
until April 2015. 
The method used in this study is multiple linear regression 
analyst, T test, F test at level of significant 5 % and performed 
with EViews 7.1.  
The result of this study showed that T-bill AS has negative 
effect but has no significantly affect to JCI, while Exchange 
rate and inflation has negative significantly affect to JCI 
partially. T-bill AS, Exchange Rate and Inflation also has 
together significantly affect to JCI. 
The result of this study have implication on the management, 
practitioners, and academics that is the need to consider the 
exchange rate and inflation in predicting JCI 
 
Keywords: JCI, Tapering Off, Treasury Bill AS, Exchange 
Rate, Inflation. 
 



 

 

Buku Pedoman Skripsi                                                                     89 

 Lampiran 19:   Contoh Halaman Lampiran 

LAMPIRAN 

Hasil Uji chi square 
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Hasil Uji Regresi 
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Lampiran 20   Contoh Halaman Riwayat Hiidup 

CURRICULUM VITAE 

PERSONAL DETAILS 

Full Name  : Gadis Yudisianti  Agityanugraheni              

Sex   : Female 

Place, Date of Birth  : Balikpapan, September 4th, 1993 

Nationality  : Indonesia 

Religion   : Moeslem 

Address   : Komp. Puri Gading Villa Kintamani    

     A5/12, Jatimelati, Bekasi  

Marital Status  : Single 

Phone, Mobile  : 087784210585 

E-mail   : gdsysdnt@gmail.com 

GPA   : 3,31    

PERSONALITIES 

 
Diligent, honest, smart worker, creative, discipline, good willingness to 
learn, able to work under pressure, able to work in groups, good 
interpersonal and communication skill. 
  

EDUCATIONAL BACKGROUND 

Formal Educations 
2011 – Present Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia 

Banking School (STIE IBS), Major in Marketing, 
Jakarta 

2008 - 2011 SMA SUMBANGSIH, Jakarta 
2005 - 2008 SMP Islam Al - Ikhlas, Jakarta 
1998 - 2005 SD YAPENKA, Jakarta 
 
Non Formal Educations 

mailto:gdsysdnt@gmail.com
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2011 - 2012 ► English For Business and Banking, GMU 
2012 ► Basic Activist Training Program (BATPRO) 

STIE Indonesia Banking School 
2013  ► Customer Service and Selling Skill 
2014    ► Pendidikan dan Pembentukan Mental, Fisik, 

dan Disiplin (Rindam Jaya) 
2015 ► Trade Finance, Basic Treasury & Valas, Credit 

Analysis Training       Mandiri University Group 
2015  ► Mini Banking Simulation Training 
 

ORGANIZATION EXPERIENCES 

 
2005 

 
Member of TRALIX SMP Islam Al – Ikhlas, Jakarta 

2009 
2013 

Secretary of Saman Club SMA SUMBANGSIH, Jakarta 
Treasurer of Dialog Terbuka 2013 HMPSM IBS 

2013 Treasurer of Campus Debate Challenge 2013 HMPSM IBS 
 

WORKING EXPERIENCE 

 
2013 Internship Program in Bank Indonesia (KPw Bank Indonesia  

Cirebon) 
2014 Internship Program in Bank Mandiri (Area Bekasi  

Jatiwaringin) 
 

SKILLS 

 

1. Banking Operation  Skills 
2. Computer Literate (MS. Word, MS. Excel, and MS. Power Point) 
3. Internet Literate 
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