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PROFIL PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG 

 

A. Visi 

Menjadi program studi manajemen yang unggul ditingkat Nasional pada 

tahun 2025 dengan menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan ilmu 

manajemen secara komprehensip dan professional dalam  dunia kerja, serta 

menjadi entrepreneur yang handal berdasarkan pada nilai-nilai etika dan 

moral. 

  

B. Misi  

1. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan pembelajaran dalam bidang 

ilmu manajemen yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. 

2. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan penelitian dalam bidang 

ilmu manajemen yang dapat memberikan manfaat kepada, pemerintah, 

pelaku bisnis dan masyarakat. 

3. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan pengabdian masyarakat 

melalui bidang ilmu manajemen yang berkontribusi pada peningkatan 

kemampuan mahasiswa dan dosen. 

4. Melaksanakan dan menerapkan nilai-nilai Islami dalam kegiatan 

pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

 

C. Tujuan Program Studi Manajemen FEB UMT 

Terciptanya lulusan yang berakhlakul karimah dan memiliki kompetensi 

yang unggul dalam menghadapi persaingan di dunia usaha, dunia industri dan 

lingkungan masyarakat. 

1. Terciptanya lulusan yang berakhlakul karimah dan memiliki kompetensi 

yang unggul dalam menghadapi persaingan di dunia usaha, dunia industri. 

2. Menghasilan lulusan yang memiliki kemandirian dan berdaya saing. 

3. Menghasilkan penelitian yang unggul dan bermanfaat bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan. 

4. Menghasilkan penelitian yang dapat diimplementasikan untuk masyarakat. 

5. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan 

bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

 

D. Kompetensi Lulusan 

Lulusan prodi S1 Manajemen diharapkan memiliki kompetensi yang 

terdiri dari:  

a. Memiliki integritas sebagai ilmuwan yang berkualitas dan profesional, 

bertakwa, berkepribadian, berjiwa entrepreneur, demokratis, kritis, dan 

inovatif. 
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b. Menguasai substansi ilmu dan kajian manajemen secara mendalam, 

sehingga mampu mengkomunikasikannya sesuai dengan kaidah yang 

berlaku. 

c. Memiliki kemampuan dalam mengembangkan ilmu dan teknologi dalam 

bidang manajemen secara ilmiah, baik untuk pengembangan ilmu maupun 

penerapannya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

d. Memiliki kemampuan sebagai tenaga ahli manajemen di dunia kerja. 

e. Memiliki kemampuan menganalisis secara kritis berbagai persoalan 

manajemen dan terampil mengkomunikasikan atau mempublikasikannya 

secara ilmiah. 

 

E. Profil Lulusan 

Profil lulusan prodi manajemen S1 ditentukan melalui mekanisme 

penggabungan visi dan misi akdemik yang dilakukan dengan analisis SWOT 

(Strengths, weaknes, oportuities, dan threats), analsis kebutuhan pasar melalui 

tracer studi kepada alumni dan masukan dari asosiasi profesi, pihak 

stakeholder dan masyarakat (wali mahasiswa). Sehingga lulusan prodi 

manajemen S1 diharapkan akan menjadi: 

a. Manajer di bidang (Keuangan, Pemasaran, dan Sumberdaya Manusia dan 

Operasional). 

b. Entrepreneur bidang industri dan jasa. 

c. Akademisi bidang manajemen bisnis (Keuangan, Pemasaran, dan 

Sumberdaya Manusia dan Operasional). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Dasar Pemikiran 

Skripsi merupakan karya ilmiah dalam suatu bidang studi yang ditulis 

oleh mahasiswa program Strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada 

akhir masa studi. Karya ilmiah ini sebagai salah satu persyaratan untuk 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen yang ditulis 

berdasarkan hasil penelitian. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa setiap 

lulusan perguruan tinggi sekurang-kurangnya mampu menuangkan hasil 

pemikiran dan kajian dalam bentuk skripsi yang dapat dimengerti oleh 

pembacanya atau oleh kelompok masyarakat dengan latar belakang ilmu yang 

relevan. 

Ditinjau dari pendekatannya penelitian dibedakan menjadi penelitian 

kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu 

penelitian yang berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, 

ataupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya yang didasarkan 

pada masalah untuk dicarikan solusi dalam memperoleh pembenaran 

(verifikasi) dalam bentuk dukungan data empiris. Sedangkan penelitian 

kualitatif mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui 

pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai 

instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung 

menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. 

Sebagai salah satu tradisi keilmuan dan sudah menjadi konvensi di 

kalangan perguruan tinggi bahwa Skripsi yang disusun oleh mahasiswa 

merupakan tulisan formal sehingga penyajiannya harus mengikuti kaidah-

kaidah ilmiah yang berlaku secara umum atau yang ditetapkan oleh perguruan 

tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Program Studi Manajemen 

Universitas Muhammadiyah Tangerang memandang perlu menyusun 

pedoman yang dapat dijadikan acuan atau tuntunan dalam penulisan Skripsi 

sekaligus juga memuat persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi sebelum 

masa penelitian, selama penelitian maupun pasca penelitian Skripsi. 

Buku pedoman ini disusun dalam rangka memenuhi maksud di atas 

sehingga dapat digunakan oleh semua pihak yang secara langsung 

berhubungan dengan penelitian Skripsi mahasiswa seperti pembimbing, 

peneliti, penyelenggara akademis, penguji dan bagian administrasi akademik. 

Buku pedoman ini terdiri atas bab yang membahas tata-cara dan prosedur 

administratif penelitian skripsi, dan bab-bab yang mengupas tentang teknik 

penulisan naskah karya tulis. 
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B. Pengertian Skripsi 

Skripsi adalah karya tulis mahasiswa pada tingkat akhir yang disajikan 

menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku baik pada aspek metodologinya, 

aspek substansi keilmuannya, maupun format dan struktur penulisannya. 

Karya tulis ini disusun oleh mahasiswa calon lulusan pada program Strata-1. 

Jenjang Strata-1 merupakan program pendidikan yang diarahkan pada 

kemampuan akademis, dan lulusannya diharapkan dapat menguasai bidang 

ilmu dalam memperkarya khasanah keilmuan.  

Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa tingkat 

akhir berdasarkan hasil penelitian sebagai tugas dan syarat akademik untuk 

memperoleh gelar sarjana jenjang Strata 1 (S-1). Skripsi dibuat dengan 

menekankan pada sejauhmana mahasiswa memahami metodologi keilmuan, 

membuktikan dan memperkuat kebenaran ilmiah, memperbaiki kesalahan 

teoritis maupun memperkarya khasanah keilmuan melalui penemuan 

kesimpulan atau teori-teori baru. 

C. Tujuan Penyusunan Buku Pedoman 

Buku pedoman penulisan skripsi ini dibuat dalam rangka 

mempermudah dan melancarkan penyusunan skripsi. Pedoman penyusunan 

skripsi ini menjelaskan tata cara dan ketentuan mengenai persyaratan, 

prosedur, tata cara penulisan, isi skripsi (susunan skripsi) dan hal-hal lain yang 

berhubungan dengan penyusunan dan penulisan skripsi. Disamping itu 

pedoman ini juga digunakan oleh Pembimbing Skripsi yang ditunjuk oleh 

Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis maupun unsur-unsur yang terlibat 

dalam penyelenggaraan Ujian Akhir Mahasiswa Strata-1 Universitas 

Muhammadiyah Tangerang.  
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BAB II 

PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENELITIAN SKRIPSI 

 

A. Prosedur Penelitian Skripsi 

Skripsi disusun oleh mahasiswa program Strata-1 yang secara 

akademis telah memenuhi persyaratan untuk itu. Ada dua tahapan yang harus 

dilalui oleh mahasiswa dalam menyusun skripsi yaitu: tahap proposal dan 

tahap ujian atau sidang skripsi. Terakhir mahasiswa secara serentak akan 

mengikuti sidang yudisium yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis. 

Tahap proposal yaitu tahapan yang harus dilalui oleh mahasiswa 

dalam membuat rencana pelaksanaan penelitian di bawah bimbingan dosen 

yang ditunjuk. Biasanya proposal dibuat secara lengkap mulai dari bab 1 

sampai dengan bab 3. Setelah proposal dibuat, selanjutnya tahapan ujian 

proposal dilakukan melalui penjadwalan yang dilakukan oleh Program Studi 

Manajemen.  

Setelah melalui tahapan ini, mahasiswa akan mengikuti tahapan lebih 

lanjut yaitu tahap ujian atau sidang skripsi dengan mempresentasikan, dan 

mempertahankan skripsi di hadapan dewan penguji. Mahasiswa dianggap 

telah menyelesaikan skripsi apabila telah memenuhi 2 tahap seperti disebutkan 

di atas dan dewan penguji menyatakan yang bersangkutan lulus tanpa syarat. 

Namun, apabila mahasiswa lulus bersyarat hanya akan dinyatakan telah 

menyelesaikan skripsi.  

B. Persyaratan Pengajuan Judul Skripsi 

Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan 

mengajukan judul skripsi dan mendapatkan Dosen Pembimbing Skripsi 

(DPS), yaitu persyaratan akademik dan persyaratan administrasi. 

1. Persyaratan Akademik 

Mahasiswa dapat menyusun/menulis skripsi apabila telah memenuhi 

persyaratan akademik sebagai berikut: 

a. Jumlah SKS kumulatif minimal yang telah ditempuh sebanyak 140 

SKS, dengan indeks prestasi kumulatif minimal sebesar 2,75. 

b. Jumlah SKS maksimal yang dapat ditempuh 21 SKS (termasuk 

skripsi) pada saat semester berjalan. 

c. Lulus dengan nilai minimal B untuk mata kuliah Metodologi 

Penelitian, Pendidikan Pancasila, AIKA (I, II, III dan IV) serta mata 

kuliah-mata kuliah konsentrasi (mata kuliah disemester 7). 

d. Mahasiswa tidak diperkenankan mengajukan judul skripsi apabila 

masih memiliki mata kuliah dengan nilai D atau E. 
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2. Persyaratan Administrasi 

Syarat administrasi yang harus dilakukan oleh mahasiswa yang 

akan menyusun skripsi adalah sebagai berikut: 

a. Melunasi biaya bimbingan skripsi dan biaya registrasi semester 

berjalan. 

b. Mengisi KRS semester berjalan di SIAKAD dengan menceklis mata 

kuliah Skripsi. 

c. Mengisi formulir pengajuan judul skripsi dari bagian akademik. 

d. Memperlihatkan cetak artikel penelitian terdahulu yang terpublish di 

Jurnal ber ISSN/E-ISSN Nasional/Internasional masing-masing 3 

artikel penelitian terdahulu untuk tiap judul yang diajukan. 

e. Melampirkan mapping jurnal terdahulu sebagaimana yang dimaksud 

pada poin d. 

f. Melampirkan foto copy transkrip nilai sementara dari EDP. 

C. Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) 

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi (DPS)  ditetapkan oleh Ketua 

Prodi Manajemen sesuai dengan relevansi judul yang diajukan oleh 

mahasiswa dengan kompetensi dosen pembimbing skripsi. Dosen 

Pembimbing Skripsi (DPS) adalah dosen tetap dan dosen tidak tetap  Prodi 

Manajemen yang memiliki NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) dan 

mendapatkan SK sebagai pembimbing skripsi beserta daftar mahasiswa yang 

dibimbing pada semester tersebut.  

D. Persyaratan Sidang Proposal 

Mahasiswa yang telah selesai menyusun proposal dapat mengajukan 

sidang proposal dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Telah menentukan judul proposal. 

2. Telah menyusun proposal atas persetujuan pembimbing yang telah 

ditetapkan. 

3. Proposal telah ditandatangani oleh pembimbing. 

4. Telah mendaftarkan sebagai mahasiswa peserta sidang proposal pada 

bagian akademik. 

5. Telah menyerahkan naskah proposal dalam bentuk soft cover sebanyak 2 

eksemplar. 

E. Pelaksanaan Sidang Proposal 

1. Penyelenggaraan sidang proposal akan diadakan sesuai dengan jadwal 

yang telah ditentukan. 

2. Tim penguji proposal terdiri atas: unsur pimpinan fakultas atau dosen 

penguji lainnya yang ditetapkan. 
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3. Waktu yang disediakan untuk ujian proposal  ± 1 jam permahasiswa 

dengan distribusi waktu  : 10-15 persentasi dan 45 menit digunakan untuk 

tanya jawab antara penguji dan penyaji. 

4. Proposal yang telah diujikan akan menjadi dokumen awal dan landasan 

kerja mahasiswa dalam mengumpulkan data dan menyusun skripsi. 

5. Mahasiswa dapat melakukan penelitian dalam rentang waktu 3-6 bulan 

(termasuk penulisannya). 

F. Prosedur Penyusunan Skripsi 

Berikut ini adalah prosedur yang harus dilakukan oleh mahasiswa yang 

akan menyusun skripsi: 

1. Mahasiswa mengambil surat bimbingan skripsi di bagian akademik  untuk 

selanjutnya berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Skripsi (DPS).  

2. Mahasiswa penyusun skripsi dan bimbingan oleh dosen pembimbing 

skripsi setelah menerima surat bimbingan skripsi sampai dengan naskah 

akhir skripsi disetujui DPS. 

3. Jangka waktu penyusunan skripsi ditetapkan maksimal 6 bulan sejak 

dibukanya proses bimbingan skripsi Prodi Manajemen 

4. Mahasiswa wajib melakukan bimbingan minimal 10 kali, dibuktikan 

dengan tanda tangan Dosen Pembimbing Skripsi di kartu bimbingan 

skripsi. Jika sampai batas waktu yang ditetapkan ternyata penyusunan 

skripsi belum selesai, maka mahasiswa yang bersangkutan harus 

memperpanjang ijin penulisan skripsi. 

5. Masa kedaluwarsa skripsi adalah 12 bulan setelah skripsi tersebut disetujui 

dan disahkan untuk diujikan dihadapan tim dosen penguji. Bila skripsi 

tersebut tidak diujikan setelah dua belas bulan dari saat disetujui, skripsi 

tersebut dinyatakan kedaluwarsa. Mahasiswa yang bersangkutan 

diharuskan menyusun kembali skripsi yang baru. Prosedur pendaftaran 

skripsi yang baru seperti prosedur pendaftaran yang semula. 

G. Persyaratan Penyusunan Skripsi 

Beberapa prosedur yang harus dilalui pada tahap penelitian skripsi 

ditentukan sebagai berikut : 

1. Proposal yang telah sidangkan segera diperbaiki. 

2. Proposal yang sudah diperbaiki segera dikembalikan lagi kepada tim 

penguji untuk dikoreksi. 

3. Mahasiswa sudah dapat melakukan penelitian jika tim penguji sudah 

menandatangani lembar perbaikan sidang proposal. 
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H. Persyaratan Sidang Skripsi 

1. Telah menyelesaikan seluruh beban SKS (diluar skripsi) yang diwajibkan 

dengan minimal IPK 2.75 dan tidak ada mata kuliah dengan nilai D atau E. 

2. Telah melakukan bimbingan skripsi minimal 10 kali, dibuktikan dengan 

tanda tangan dosen pembimbing pada kartu bimbingan skripsi. 

3. Telah melaksanakan sidang proposal skripsi. 

4. Mendapatkan persetujuan sidang skripsi dari dosen pembimbing skripsi. 

5. Tidak memiliki masalah administrasi akademik dan keuangan 

6. Mengisi formulir sidang skripsi dan diserahkan ke bagian akademik. 

7. Melampirkan absensi sidang proposal skripsi. 

8. Melampirkan transkrip nilai akhir (diluar skripsi) 

9. Melampirkan sertifikat kegiatan akademik: 

a. Sertifikat pembekalan peminatan 

b. Sertifikat seminar metodologi penellitian 

c. Sertifikat KKN 

d. Sertifikat Baitul Arqam 

10. Menyerahkan naskah skripsi yang sudah disetujui dosen pembimbing 

skripsi dan kaprodi manajemen sebanyak 3 eksemplar ke bagian 

Akademik 

G. Pelaksanaan Sidang Skripsi 

Pelaksanaan sidang skripsi diselenggarakan dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

1. Penyelenggaraan sidang skripsi akan dilakukan setelah pelaksanaan ujian 

proposal. 

2. Tim penguji skripsi terdiri atas: unsur pimpinan fakultas dan dosen penguji 

lainnya yang telah ditetapkan. 

3. Waktu yang disediakan untuk sidang skripsi ± 1 jam per orang dengan 

distribusi waktu : 10-15 menit presentasi dan 45 menit digunakan untuk 

tanya jawab antara penguji dan penyaji. 

4. Penilaian terhadap hasil sidang skripsi dilakukan oleh tim penguji dan 

pembimbing penelitian skripsi. 

5. Pengumuman hasil sidang skripsi akan disampaikan secara serentak 

bersamaan dengan sidang yudisium fakultas. 

6. Skripsi yang direkomendasikan oleh tim penguji untuk diperbaiki harus 

segera ditindaklanjuti di bawah arahan pembimbing yang bersangkutan. 

7. Skripsi dikatakan sudah memenuhi syarat bila tim penguji dan dosen 

pembimbing sudah menandatangani lembar perbaikan sidang skripsi. 

8. Selambat-lambatnya 3 minggu setelah pelaksanaan ujian, naskah skripsi 

yang sudah diperbaiki harus sudah diserahkan kepada penanggung jawab 

akademik dengan sampul tebal (hard cover), ditandatangani oleh 
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pembimbing dan tim penguji, serta jumlah eksemplar sesuai dengan 

kebutuhan. 

F. Revisi Skripsi 

Mahasiswa yang telah melaksanakan sidang skripsi dan dinyatakan 

lulus wajibkan melakukan revisi paling lambat 3 minggu setelah ujian skripsi 

dilaksanakan. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan belum melakukan 

revisi, maka hasil kelulusan dinyatakan batal dan mahasiswa diwajibkan untuk 

mengulang ujian skripsi. 
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BAB III 

KERANGKA PENELITIAN SKRIPSI 

 

A. Bagian-Bagian Skripsi 

Skripsi mahasiswa disusun menurut kaidah-kaidah tertentu sesuai 

dengan pedoman yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ketentuan 

tersebut  harus mengacu pada kaidah keilmuan, format baku, dan tata bahasa 

serta ejaan yang benar. 

Secara garis besar skripsi terdiri atas 3 bagian utama yaitu :  

1. Bagian awal memuat: judul sampul, halaman judul,  halaman pengesahan, 

halaman persembahan, abstract, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, 

daftar gambar, serta daftar lampiran. 

2. Bagian isi dibagi dalam beberapa bab seperti: pendahuluan, tinjauan 

pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan 

dan saran. 

3. Bagian akhir terdiri atas: daftar pustaka, lampiran-lampiran, index, dan 

lain-lain. 

B. Bagian Awal Skripsi 

1.  Judul dan Sampul Skripsi (Cover) 

Sampul skripsi hendaknya dicantumkan judul penelitan secara 

tegas, jelas dan mencerminkan tema pokok penelitian.  Judul penelitan 

harus mencerminkan sifat dan jenis penelitian, variabel penelitian, obyek 

penelitian, dan lokasi penelitian. 

 

Contoh judul penelitian yang bersifat deskriptif : 

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DI 

INDONESIA SELAMA TAHUN 2011-2016 

Contoh judul penelitian yang mengukur hubungan sebab akibat : 

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM 

MENURUNKAN TINGKAT KECURANGAN PADA SEKTOR 

PERBANKAN DI INDONESIA 

  

Sampul skripsi berwarna kuning terbuat dari karton tebal jenis 

kertas buffalo, linen atau yang sejenis  dengan teknik penjilidan hardcover 

berukuran 21 X  29,7 cm (A4). Teks yang terdapat pada sampul tidak 
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boleh melewati batas pengetikan: batas kiri 4 cm dari tepi sebelah kiri, 

batas atas 3 cm dari tepi atas, batas kanan dan batas bawah masing-masing 

3 cm dari tepinya. Tulisan yang terdapat pada sampul terdiri atas: 

a. Pada bagian atas sampul ditulis  judul skripsi dengan huruf kapital 

posisi simetris (center) dan tidak melewati batas kertas yang telah 

ditentukan. Apabila judul lebih dari satu baris maka teks disusun secara 

piramida terbalik dengan ukuran huruf yang disesuaikan dan lebih besar 

dari tulisan lainnya. Jarak antar baris adalah 2 spasi. 

b. Judul  skripsi dapat dibuat 2 macam bagian yaitu bagian pertama 

merumuskan pokok persoalan dan bagian dua merupakan anak judul. 

c. Pada bagian tengah sampul ditulis nama atau jenis skripsi seperti: 

SKRIPSI/PROPOSAL dalam huruf kapital secara simetris. Baris di 

bawahnya ditulis kalimat: Diajukan Sebagai Syarat Untuk 

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi yang ditulis secara simetris 

dengan bentuk piramida terbalik berjarak 2 spasi. 

d. Selanjutnya mencantumkan logo Universitas Muhammadiyah 

Tangerang dengan ukuran yang disesuaikan.  

e. Baris berikutnya ditulis kata “Disusun Oleh” kemudian di bawahnya 

disebutkan nama penelitinya dalam huruf kapital berserta nomor pokok 

mahasiswa yang diletakkan di bawah nama. 

f. Selanjutnya menuliskan program studi, jenjang dan baris berikutnya 

ditulis UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG, 

kemudian TANGERANG dan tahun penelitian. Semua tulisan tersebut 

dibuat dalam huruf kapital dengan posisi simetris 

Lihat contoh halaman sampul pada lampiran 1 dan lampiran 2. 

2. Halaman Judul 

Halaman judul berisi tulisan yang sesuai dengan format, bentuk 

pada halaman sampul (cover) yang ditulis pada kertas HVS ukuran A4. 

3. Lembar Persetujuan 

Lembar persetujuan memuat informasi terkait dengan: 

a. Pada bagian atas bertuliskan “LEMBAR PERSETUJUAN”  

b. Selanjutnya menuliskan judul skripsi. 

c. Informasi mengenai identitas mahasiswa (nama, NIM, fakultas, 

program studi dan bidang kajian). 

d. Disetujui dan ditanda tangani oleh ketua program studi dan dosen 

pembimbing. 

Lihat contoh lembar persetujuan pada lampiran lampiran 4. 
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4. Lembar Pengesahan 

Lembar pengesahan memuat informasi terkait dengan: 

a. Pada bagian atas bertuliskan “LEMBAR PENGESAHAN”  

b. Selanjutnya menuliskan judul skripsi. 

c. Susunan Dewan Penguji (Ketua Penguji, Penguji I, Penguji II) dan 

ditandatangani. 

d. Di bawah tanda tangan pembimbing ditulis tempat dan tanggal ujian. 

Contoh: Tangerang, 19 Oktober 2017. 

e. Di bawah tempat dan tanggal disediakan kolom untuk tanda tangan 

Ketua Program Studi Manajemen. 

Lihat contoh lembar pengesahan pada lampiran 5. 

4.  Halaman Moto dan Persembahan (Opsional) 

Halaman persembahan disediakan jika peneliti menganggap perlu. 

Kata-kata persembahan, motto atau peribahasa, atau ayat-ayat dari kitab 

suci. Lihat contoh halaman moto dan persembahan pada lampiran 6. 

5. Halaman pernyataan keaslian skripsi bisa dilihat pada lampiran 7. 

6. Halaman pernyataan persetujuan publikasi bisa dilihat pada lampiran 8. 

7. Abstrak/Abstract 

Abstract merupakan suatu gambaran atau bayangan yang 

menceritakan tentang alur dari suatu penelitian yang ditulis oleh peneliti 

agar para pembaca dapat memahami secara singkat inti dari penelitian 

tersebut. Abstract mencakup tujuan, variabel penelitian, alat analisis, hasil 

penelitian dan implikasi. Abstrak disajikan dalam bahasa Indonesia dan 

Bahasa Inggris. 

6.  Kata Pengantar 

     Kata pengantar berfungsi untuk mengantarkan skripsi yang memuat antara 

lain: 

a. Kalimat KATA PENGANTAR ditulis secara simetris. 

b. Isi kata pengantar memuat: 

Kondisi pelaksanaan pada saat penelitian. 

Ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait dan berjasa 

dalam penelitian skripsi maupun dalam pelaksaan penelitian. 

c. Pada bagian akhir kata pengantar ditulis tempat, bulan dan tahun 

penelitian serta kata “peneliti” dengan posisi merapat ke marjin kanan. 
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d. Ukuran huruf naskah kata pengantar adalah 12 point dengan jarak 

antara baris 2 spasi. Contoh kata pengantar lihat lampiran 10. 

7.  Daftar Isi Proposal/Skripsi 

Daftar isi memuat bagian-bagian penting mulai dari bagian awal, 

bagian isi sampai bagian akhir dari skripsi disertai dengan nomor 

halamannya. Jarak antara judul yang satu dengan lainnya adalah 2 spasi, 

kecuali judul yang lebih dari 1 baris jarak antar barisnya adalah 1 spasi. 

Lihat contoh daftar isi pada lampiran 11 (proposal) dan lampiran 12 

(skripsi). 

8.  Daftar Tabel, Daftar Gambar dan Daftar Lampiran 

       Daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran dibuat secara 

terpisah setelah daftar isi. Daftar tersebut memuat nomor, judul tabel, judul 

gambar, atau judul lampiran, beserta nomor halamannya. Setiap awal kata 

dari judul tabel, judul gambar, judul lampiran ditulis dalam huruf kapital, 

kecuali kata sambung dan kata depan. Jarak antara judul yang satu dengan 

yang lainnya adalah 2 spasi, kecuali judul yang lebih dari satu baris jarak 

antar barisnya adalah 1 spasi. Contoh Daftar Tabel lihat lampiran 13 

(daftar tabel), lampiran 14 (daftar gambar), lampiran 15 (daftar lampiran). 

C. Bagian Isi Skripsi 

1. BAB 1. PENDAHULUAN 

Bab pendahulan terdiri atas sub bab latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian. 

A. Latar Belakang Masalah  

Suatu penelitian yang dilakukan selalu diawali dengan 

menguraikan mengenai latar belakang masalah yang diteliti. Latar 

belakang merupakan alasan-alasan rasional apa saja yang menjadi 

argumentasi seseorang memilih suatu topik tertentu untuk diteliti. 

Topik tertentu yang diteliti tentu didasarkan pada masalah yang perlu 

dicarikan solusinya. Dapat dikatakan, suatu topik perlu diteliti karena 

ada permasalahan yang dipandang penting untuk menemukan jawaban 

atas permasalahan tersebut. Dengan demikian uraian latar belakang 

permasalahan harus sesuai dengan topik penelitian.   

Apabila digambarkan, latar belakang masalah akan nampak 

seperti piramida terbalik, dimana kedua kakinya di atas. 
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Gambar 3.1 

Piramida Latar Belakang 

Bagian 1. Pengungkapan latar belakang masalah dilakukan 

secara runtun dan logis dimulai dari pendadaran yang bersifat umum 

dan luas namun terkait dengan persoalan penelitian menuju kepada hal 

yang lebih detill dan spesifik yang menjadi masalah utama penelitian. 

Bagian 2. Latar belakang yang berisi uraian secara khusus 

variabel-variabel penelitian yang dikaitkan dengan objek penelitian. 

Bagaimanakah variabel-variabel yang diteliti tersebut bekerja? Apakah 

variabel-variabel yang diteliti sudah diterapkan atau dipergunakan 

pada objek penelitian? Bagaimanakah pengaruh dan perkembangannya 

jika variabel-variabel yang diteliti sudah diterapkan? 

Bagian 3. Latar belakang yang berisi secara khusus mengenai 

ruang lingkup objek yang diteliti dengan segala permasalahan yang 

ada, sehingga menjadikan argumentasi untuk dilakukan penelitian 

mengenai topik yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Latar belakang masalah memberikan penjelasan tentang alasan 

pemilihan topik penelitian/situasi yang melatarbelakangi munculnya 

permasalahan yang perlu dicarikan penyelesaiannya. Latar belakang 

masalah menggambarkan fenomena yang diamati sehingga menarik 

perhatian peneliti. Latar belakang masalah sebaiknya dapat didukung 

oleh data penunjang, yang dapat diambil dari sumber utama dan/atau 

sumber kedua seperti Biro Pusat Statistik (BPS), hasil penelitian 

terdahulu, jurnal maupun dari internet. 

B. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah tidak lain adalah proses memotret masalah 

yang terjadi pada suatu obyek, baik yang akan diteliti maupun yang 

tidak akan diteliti sedapat mungkin dikemukakan. Identifikasi masalah 

merupakan suatu tahap permulaan dari penguasaan masalah di mana 

objek dikenali sebagai suatu masalah.  Dalam bagian ini perlu 

dituliskan berbagai masalah yang ada pada obyek yang diteliti.  

Bagian 1 

Bagian 2 

Bagian 3 
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Untuk dapat mengidentifikasi masalah dengan baik, maka 

penelti  perlu melakukan observasi, dan wawancara ke berbagai 

sumber, sehingga semua permasalahan dapat diidentifikasi. 

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diketahui tersebut, 

selanjutnya dikemukakan hubungan satu masalah dengan masalah 

yang lain. Masalah yang akan diteliti kedudukannya di mana di antara 

masalah yang akan diteliti. Masalah apa saja yang diduga berpengaruh 

positif dan negatif terhadap masalah yang diteliti. Selanjutnya masalah 

tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk variabel. 

C. Batasan Masalah 

Karena adanya keterbatasan, waktu, dana, tenaga, teori-teori, 

dan supaya penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam, maka 

tidak semua masalah yang telah diidentifikasikan akan diteliti. Untuk 

itu maka peneliti memberikan batasan dimana akan dilakukan 

penelitian, variabel apa saja yang akan diteliti, serta bagaimana 

hubungan variabel satu dengan variabel lain   

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan pernyataan dan penegasan 

masalah yang akan dicari pemecahannya. Maka sebaiknya rumusan 

masalah disusun dalam bentuk pertanyaan yang konkrit, jelas dan 

tegas. Rumusan masalah akan memandu penelitian untuk 

mengumpulkan data yang benar-benar relevan utuk menjawab setiap 

pertanyaan yang diajukan. 

Rumusan masalah dapat terdiri 1 atau lebih pertanyaan. Namun 

demikian, hendaknya rumusan masalah dibatasi sehingga tidak 

melebar pada hal-hal yang tidak penting untuk diteliti atau tidak ada 

keterkaitannya dengan judul atau topik yang telah ditentukan. 

Bentuk rumusan masalah pada dasarnya mengikuti metode 

penelitian atas dasar pemaparannya yaitu penelitan deskriptif, 

komparatif, atau asosiatif. 

1. Masalah Deskriptif (Variabel Tunggal) 

a. Bagaimana implementasi good corporate governance pada 

perbankan syariah di Indonesia? 

b. Bagaimana kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia? 

2. Masalah komparatif yaitu membandingkan  satu jenis variabel pada 

dua sampel atau lebih : 

a. Apakah ada perbedaan implementasi good corporate 

governance perbankan syariah dengan perbankan 

konvensional? 
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b. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan perbankan syariah 

dengan perbankan konvensional? 

3. Masalah asosiatif yaitu menghubungkan dua variabel atau lebih. 

Ada 3 jenis masalah asosiatif yaitu asosiatif simetris, asosiatif 

kausal, dan asosiatif interaktif. 

Masalah asosiatif simetris yaitu hubungan setara 2 atau lebih 

variabel yang bukan merupakan sebab akibat : 

a. Adakah hubungan antara curah hujan  dengan tingkat kelahiran 

bayi ?  

b. Apakah ada hubungan antara jumlah pelanggaran dengan 

jumlah petugas lalu lintas ? 

Masalah asosiatif kausal yaitu hubungan dua atau lebih variabel 

dimana variabel yang satu menjadi penyebab variabel yang lain : 

a. Apakah etika kerja Islam berpengaruh terhadap implementasi 

good corporate governance perbankan syariah di Indonesia? 

b. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap 

implementasi good corporate governance perbankan syariah di 

Indonesia? 

Masalah asosiatif interaktif 

a. Apakah ada hubungan antara motivasi dengan prestasi kerja 

karyawan? 

b. Apakah ada hubungan antara semangat belajar dengan prestasi 

belajar? 

E. Tujuan Penelitian  

Untuk menyusun tujuan penelitian hendaknya mengacu kepada 

rumusan masalah yang telah ditetapkan. Artinya tujuan penelitian 

merupakan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan sebelumnya. 

Sebagai contoh: 

1. Untuk mengetahui pengaruh etika kerja Islam terhadap 

implementasi good corporate governance perbankan syariah di 

Indonesia. 

2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap 

implementasi good corporate governance perbankan syariah di 

Indonesia. 

F. Manfaat Penelitian  

Menguraikan tentang temuan baru yang dihasilkan dan manfaat 

penelitian tersebut bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Manfaat dari 
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penelitian dijelaskan dengan cara menjelaskan dua hal, yaitu manfaat 

teoritis dan manfaat praktis.  

4. BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

Landasan teori menguraikan tentang teori yang digunakan dan 

materi-materi yang berkaitan dengan isi pokok bahasan penelitian. 

Landasan teori harus dikaitkan dengan buku teks, artikel terbaru yang 

sesuai dengan kondisi terkini. Landasan teori meliputi antara lain:  

 

a. Deskripsi tentang dasar-dasar teori yang dipakai.  

b. Penjelasan tentang keterkaitan variabel–variabel yang digunakan 

dalam penelitian.  

c. Asumsi-asumsi yang digunakan.  

d. Rumus-rumus yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian.  

 

Dalam landasan teori disarankan penulis membahas terlebih 

dahulu teori terkait dengan variabel dependen (Y) baru dilanjutkan 

dengan variabel independen (X), termasuk indikator masing-masing 

variabel yang digunakan untuk mengukur suatu variabel. 

B. Penelitian Terdahulu 

Bagian ini merupakan ulasan singkat penulis mengenai penelitian 

terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema yang diteliti. 

Penelitian terdahulu dapat berasal dari jurnal penelitian yang sudah 

dipublikasi, skripsi, tesis ataupun disertasi. Adapun pembahasan 

penelitian sebelumnya mencakup:  

 

1. Uraian variabel penelitian, metode penelitian, sampel penelitian, 

alat analisis yang digunakan serta hasil penelitian yang diperoleh 

dalam penelitian sebelumnya. 

2. Menjelaskan persamaan serta perbedaan aspek-aspek tersebut di 

atas antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang 

dilakukan. 

3. Penelitian terdahulu sebaiknya disajikan dalam bentuk tabel.  

C. Kerangka Konseptual 

Menguraikan model konseptual yang berkaitan dengan 

menyusun teori sebagai urutan logis dari pemikiran peneliti untuk 

memecahkan suatu masalah penelitian yang dituangkan dalam bentuk 

bagan dengan penjelasannya. Kerangka konseptual merupakan fondasi 

dari seluruh proyek penelitian yang berisi:  
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a. Input yang dilandasi dengan teori. 

b. Proses yang berupa penggunaan alat analisis dalam pengolahan 

data penelitian.  

c. Output berupa uraian singkat tentang konsep teori yang relevan 

dengan setiap variabel penelitian, dapat diuji dan merupakan satuan 

analisis serta dapat menjelaskan atau memprediksi suatu gejala. 

Uraian konsep teori dapat bersumber dari buku teks edisi mutakhir, 

jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya. 

D. Perumusan Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang dirumuskan dalam 

bentuk kalimat berita yang menjelaskan bentuk hubungan/pengaruh 

antara dua atau lebih variabel operasional dan dapat diuji secara 

empiris. Pernyataan tersebut masih merupakan dugaan sementara atas 

masalah penelitian yang didasarkan pada teori, konsep dan/atau asumsi 

yang berlaku. Untuk memperkuat sebuah dugaan dalam sebuah 

hipotesis, maka setiap pernyataan tersebut harus didukung oleh 

argumentasi logis penelitian terdahulu. 

Contoh 1.  

Ho : Tidak ada pengaruh GCG terhadap harga saham 

H1 : Ada pengaruh kinerja GCG terhadap harga saham 

Atau  

Ho : Implementasi GCG yang semakin baik tidak menyebabkan harga  

  saham semakin meningkat. 

H1 : Implementasi GCG yang semakin baik menyebabkan harga  

       semakin meningkat  

Contoh 2.  

Ho : Tidak ada kaitan brand image terhadap volume penjualan 

H1 : Ada kaitan brand image terhadap volume penjualan 

Atau  

Ho : Brand image yang baik tidak menyebabkan volume penjualan  

  meningkat 

H1 : Brand image yang baik menyebabkan volume penjualan  

  Meningkat 
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5.  BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Bagian ini menguraikan bagaimana permasalahan penelitian 

akan diselesaikan. Hal-hal yang perlu diuraikan seperti:  

1. Jenis risetnya (eksploratori, deskriptif, atau pengujian hipotesis). 

2. Pengujian hipotesisnya (asosiasi atau kausal). 

3. Dimensi waktu (cross sectional, time series, atau panel data). 

4. Unit analisisnya apakah individual, organisasi, industri, pasar 

modal, atau negara. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Peneliti mendeskripsikan lokasi dilakukannya penelitian tersebut 

dan waktu yang digunakan dalam penelitian mulai dari penyusunan 

rencana penelitian (proposal) sampai dengan penyusunan laporan 

penelitian. Agar lebih terperinci dapat disajikan dalam bentuk tabel 

(memuat informasi tentang nomor, keterangan, waktu dan tahapan 

kegiatan yang dilakukan). 

C. Definisi dan Pengukuran Variabel 

Berisi uraian singkat dari masing-masing variabel yang diteliti 

mencakup antara lain definisi singkat, cara pengukuran dan cara 

perolehan data tersebut. Tabel operasionalisasi dapat disajikan dengan 

ketentuan sebagai berikut:  

1. Data Primer (Membagiakan Kuesioner). 

No Dimensi Indikator Skala Sumber 

1 

Lingkungan 

Pengendalian 

- Mengevaluasi 

standar perilaku   

- Menindaklanjuti 

penyimpangan 

secara tepat waktu 

- Komitmen terhadap 

kompetensi 

Ordinal Kuesioner 

 

2. Data Sekunder  

No Dimensi Indikator Skala Sumber 

1 

ROA (Kasmir 

dan Jakfar, 

2015) 

ROA =
𝐸𝐴𝑇

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 Rasio 

Laporan 

Keuangan 

2 

ROE (Kasmir 

dan Jakfar, 

2015) 

ROE =
𝐸𝐴𝑇

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 Rasio 

Laporan 

Keuangan 
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D. Populasi dan Sampel 

Pada bagian ini penulis menjabarkan hasil dari teknik sampling 

yang digunakan. Berapa perusahaan/responden yang akhirnya 

dijadikan sebagai sampel, apa saja perusahaan tersebut. Jika diperlukan 

maka penulis diharapkan membuat tabel yang berisi kronologis hasil 

pemilihan sampel penelitian sehingga dapat dengan mudah 

menjelaskan kegiatan sampling yang dilakukan. 

Bagian ini menjelaskan mengenai definisi populasi dan 

informasi mengenai siapakah yang menjadi populasi penelitian penulis 

yang menjadi target atau sumber data penelitian. Pada bagian ini juga 

menjelaskan teknik sampling yang digunakan, penjelasan mengenai 

teknik/cara yang dilakukan oleh penulis dalam menentukan sampel 

penelitiannya.  

Pada bagian ini sudah ditentukan jumlah sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian. Penentuan sampel disesuaikan dengan 

kebutuhan penelitian. Jika menggunakan kriteria-kriteria tertentu 

(purposive sampling method) dalam penarikan sampling maka kriteria 

tersebut harus dijabarkan. Penentuan sampel juga dapat menggunakan 

rumus Slovin. Apabila menggunakan kuesioner, teknik penyebaran 

kuesioner harus dijelaskan.   

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data menjelaskan cara penulis untuk 

memperoleh data penelitian, apakah termasuk data primer (wawancara, 

observasi, kuesioner, focus group discussion, tes dsb) atau data 

sekunder (sperti data laporan keuangan yang tersedia di Bursa Efek 

Indonesia). 

F. Metode Analisis Data 

Pada bagian ini dijelaskan secara lengkap alat analisis yang 

digunakan dalam pengolahan data sehingga dapat memperoleh hasil 

penelitian. Penjelasan rinci meliputi tahapan analisis data, cara dan 

tujuan masing-masing alat analisis yang akan digunakan. Contoh alat 

analisis yang umum digunakan adalah: regresi linear, regresi non 

linear, regresi logistic, regresi data panel, uji beda, korelasi dan lain-

lain. Penggunaan alat analisis tidak terpaku pada salah satu alat saja, 

namun disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Software yang dapat 

digunakan dalam penulisan skripsi yaitu: SPSS, EVIEWS, AMOS, 

LISREL, SEM, SMART-PLS, dan lain-lain.   
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6. BAB VI. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

Bagian ini berisi informasi umum mengenai masing-masing 

perusahaan/organisasi/responden yang menjadi objek penelitian (sesuai 

dengan sub bab sebelumnya). Bagian ini memuat informasi mengenai: 

1. Sejarah Singkat/Gambaran Umum Perusahaan  

2. Struktur Organisasi 

3. Bidang Usaha  

4. Lokasi Penelitian  

B. Penyajian Data  

Pada bagian ini menyajikan secara menyeluhuh data dari 

masing-masing variabel dependen maupun independen secara 

sistematis dalam bentuk tabel, gambar atau flowchart. 

C. Perhitungan Data 

Pada bagian ini menyajikan perhitungan data untuk masing-

masing variabel penelitian terutama untuk data sekunder. Dimana 

variabel dihitung dengan rumus tertentu, untuk kemudian disajikan 

secara sistematis dalam bentuk bentuk tabel, gambar atau flowchart. 

D. Analisis Data  

Metode analisis data menjelaskan tentang metode statistika yang 

digunakan dalam pengujian hipotesis beserta batasanbatasannya untuk 

dasar pengambilan keputusan menerima hipotesis atau tidak menerima 

hipotesis penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis 

dengan: 

1. Statistik deskriptif 

Bagian ini menguraikan data hasil penelitian yang 

menggambarkan fakta obyektif yang berkenaan dengan variabel-

variabel penelitian. bagian ini juga dapat menyajikan data bersifat 

aktual dan didukung oleh bukti-bukti yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Selain itu memuat informasi terkait 

dengan gambaran umum identitas responden (bagi data kuesioner). 

2. Pengujian kualitas data: 

a. Uji normalitas (untuk data sekunder). 

b. Uji outlier, apabila data tidak terdistribusi secara normal (boleh 

tidak dilakukan apabila tidak mensyaratkan normalitas). 

c. Uji validitas dan reliabilitas, dilakukan apabila penelitian 

menggunakan data primer. 

3. Pada sub bab ini juga menjelaskan uji asumsi klasik (uji 

multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi). 
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4. Analisis Regresi Berganda 

Regresi linier berganda yaitu suatu model linier regresi yang 

variabel dependennya merupakan fungsi linier dari beberapa 

variabel bebas. Regresi linier berganda sangat bermanfaat untuk 

mengetahui pengaruh beberapa variabel yang berkolerasi dengan 

variabel yang diuji. Teknik analisis ini sangat dibutuhkan dalam 

berbagai pengambilan keputusan baik dalam perumusan kebijakan 

manajemen maupun dalam telaah ilmiah. Hubungan fungsi antara 

satu variabel dependen dengan  lebih dari satu variabel independen 

dapat dilakukan dengan analisis regresi linier berganda. Persamaan 

regresi yang digunakan sebagai berikut: 

 

Y = a + β1X1 + β2X2+. . βnXn +  e 

 

 

Keterangan : 

Y    = Variabel Dependen  

ɑ    = Konstanta 

β 1-β 2- β n  = Koefisien regresi variabel independen 

X1 dan X2 = Varibel Independen 

e    = error 

5. Uji Hipotesis  

a) Uji F 

Pengujian hipotesis secara simultan (uji F) dilakukan 

untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian ini 

dilakukan dengan menggunakan uji dua arah dengan hipotesis 

sebagai berikut: 

1. Ho = β1 = β2 = 0, artinya semua variabel independen tidak  

      berpengaruh signifikan terhadap variabel  

      dependen. 

2. Ho = β1 ≠ β2 ≠ 0, artinya semua variabel independen secara  

      simultan berpengaruh signifikan  

            terhadap variabel dependen. 

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F 

dengan kriteria pengujian sebagai berikut : 

1. Ho diterima dan Ha ditolak apabila F hitung <  F tabel, 

artinya  variabel independen tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 
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2. Ho ditolak dan Ha diterima apabila F hitung > F tabel, 

artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

b) Uji t 

Pengujian hipotesis secara parsial (uji t) dilakukan untuk 

mengetahui  secara parsial variabel independen berpengaruh 

secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. 

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji dua arah 

dengan hipotesis sebagai berikut: 

1. Ho = β1 = 0,  artinya tidak ada pengaruh variabel  

           independen terhadap variabel dependen. 

2. Ha = β1 ≠ 0,  artinya ada pengaruh variabel independen  

              terhadap variabel dependen. 

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik t dengan 

kriteria pengujian sebagai berikut: 

1. Ho diterima dan Ha ditolak apabila t hitung < t tabel, 

artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

2. Ho ditolak dan Ha diterima apabila t hitung > t tabel, 

artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

c) Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi  R2 pada intinya mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2012: 97). Nilai koefisien 

determinasi adalah antara 0  dan 1. R2 yang lebih kecil berarti 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen sangat terbatas. 

6. Interpretasi Hasil Penelitian  

Berdasarkan pada sub bab sebelumnya yaitu pengujian 

hipotesis maka dilakukan interpretasi yang berisi penjelasan hasil 

pengujian hipotesis dikaitkan dengan teori, fenomena dan hasil 

penelitian sebelumnya. Interpretasi hasil penelitian harus 

menjelaskan hasil penelitian dalam konteks ekonomi, sesuai 

dengan topik yang dibahas, misalnya hal-hal yang berkaitan 

dengan masalah manajemen keuangan, manajemen pemasaran, 

manajemen sumber daya manusia, dan manajemen operasional.   
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7. BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan memuat tentang interprestasi, implikasi dan 

hubungan sebab akibat atau hasil dari ukuran yang telah ditentukan. 

Fungsi kesimpulan antara lain : 

1) Menjawab masalah yang diajukan sebelumnya 

2) Mengukur tercapai atau tidaknya tujuan penelitian 

3) Menolak atau menerima hipotesis yang telah dikemukakan. 

Apabila peneliti mengemukakan 2 rumusan masalah maka 

dalam tujuan penelitian harus mengemukakan 2 buah hasil yang akan 

dicapai. Apabila peneliti menggunakan 2 hipotesis maka hipotesis 

yang dirumuskan juga terdiri atas dua kesimpulan sementara. 

Demikian halnya pada saat analisis hasil penelitian dilakukan harus 

dikonsentrasikan pada penyajian pembuktian atas 2 masalah dan 

hipotesis yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian kesimpulan pun 

penelitian hanya cukup menyimpulkan 2 poin jawaban atas masalah 

atau 2 pernyataan penerimaan/penolakan hipotesis. 

B. Saran 

Sub bab saran berisi rekomendasi, sumbangan pemikiran penelitian 

dari hasil pembahasan sebelumnya. 

C. Keterbatasan 

Peneliti mengungkapkan keterbatasan penelitian sebagai konsekuensi 

logis dari sebuah kesimpulan dan ditindaklanjuti dengan upaya 

perbaikan. 

D. Bagian Akhir Skripsi 

1. DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka merupakan daftar yang memuat sumber-sumber 

rujukan yang digunakan dan dikutip dalam naskah skripsi. Penulisan daftar 

pustaka dimulai dari nama peneliti, tahun penelitian, judul tulisan, nama 

penerbit, tempat. Ketentuan penulisan daftar pustaka adalah sebagai 

beriku: 

a. Pada bagian atas ditulis judul “DAFTAR PUSTAKA” secara simetris. 

b. Tiga spasi di bawah judul tersebut ditulis berbagai sumber putaka yang 

dijadikan acuan dalam penelitian. 
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c. Penulisan daftar pustaka dimulai dari nama belakang peneliti (nama 

keluarga) diikuti tanda koma kemudian nama depan peneliti yang 

bersangkutan (nama peneliti dibalik) tanpa menuliskan gelar. 

d. Daftar pustaka diurutkan menurut susunan alfabetis (A-Z) dari huruf 

pertama nama belakang peneliti. Apabila nama penelitinya sama maka 

diurut berdasarkan tahun penerbitan. Urutan daftar pustaka tidak diberi 

nomor. 

e. Bila terbitan ditulis oleh dua orang, maka penulisan nama orang kedua 

dengan nama aslinya (tidak dibalik). Antara nama peneliti satu dengan 

lainnya dipisahkan dengan “dan”. 

f. Bila peneliti lebih dari 3  orang, cukup ditulis nama orang pertama 

yang pertama yang diikuti huruf et al, atau dkk. 

g. Jika penulisnya sama maka maka ditulis “                       “ 

h. Jika terdapat pustaka yang tidak memiliki nama peneliti atau editornya, 

maka nama peneliti diganti dengan lembaga yang bertanggungjawab 

terhadap isi tulisan tersebut. Dan jika nama maupun lembaga juga 

tidak diketahui, cukup ditulis kata “Anonim” sebagai pengganti nama 

peneliti. 

i. Judul tulisan (terbitan) dicantumkan setelah nama peneliti yang dicetak 

dengan huruf miring atau garis bawah diakhiri tanda titik apabila judul 

tulisan memiliki anak judul maka antara judul dengan anak judul 

dipisahkan dengan tanda titik dua. 

j. Nama kota tempat terbit ditulis setelah judul tulisan yang diikuti 

dengan tanda titik dua selanjutnya ditulis nama penerbit dan tahun 

terbit. Antara nama penerbit dengan tahun terbit dipisahkan dengan 

tanda koma. 

k. Apabila terbitan tidak memiliki tempat maka dapat ditulis n.p (no 

place), apabila tidak tercantum nama penerbit dapat ditulis  n.p (no 

publisher), dan apabila tidak ada tahun terbit cukup ditulis n.d (no 

date) 

l. Penelitian pustaka untuk buku berbeda dengan majalah, jurnal atau 

terbitan lainnya. 

m. Jarak baris pengetikan dalam daftar pustaka adalah 1 spasi, sedangkan 

jarak antar daftar pustaka satu dengan pustaka lainnya adalah 2 spasi. 

n. Penelitian daftar pustaka membentuk paragraf menggantung (hanging 

paragraph), dimana baris pertama dimulai dari marjin kiri sedangkan 

baris kedua dan selanjutnya masuk sebanyak 5 ketukan (1 cm) 

o. Contoh penelitian daftar pustaka dapat dilihat pada lampiran 16. 

2.  Panduan Penelitian Daftar Rujukan 

  Berikut ini beberapa contoh penelitian nama pengarang dalam 

daftar rujukan : 

a. Nama Barat 

Tuliskan nama keluarganya dan diikuti singkatan nama lain 
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Contoh : 

Nama : John Neville Pavlovic 

Ditulis : Pavlovic, J. N. 

b. Nama Indonesia / Melayu 

Gunakan nama pengarangnya 

Contoh : 

Nama : Rudi Purnomo 

Ditulis : Rudi Purnomo 

c. Nama Arab 

Gunakan nama keluarga atau nama pengarang (jika tidak ada nama 

keluarga) 

 

Contoh (dengan nama keluarga) : 

Nama : Muhammad Nur Abdullah 

Ditulis : Abdullah, Muhammad Nur 

Contoh (tanpa nama keluarga) : 

Nama : Malik Ibn Anas 

Ditulis : Malik Ibn Anas 

d. Nama China 

Diawali dengan nama keluarga. Nama keluarga untuk nama Cina 

terletak di depan 

Nama : Tan Beng Keat 

Ditulis : Tan, Beng Keat 

Nama keluarga dipisahkan dari nama lain dengan tanda koma 

e. Nama India 

Gunakan nama pengarangnya 

Contoh : 

Nama  : Srinivasan Venkataraman 

Ditulis : Srinivasan Venkataraman 

Ditulis terbalik jika mempunyai singkatan 

Contoh : 

Nama : S. N. Gupta 

Ditulis  : Gupta, S. N  

Berikut ini beberapa contoh format rujukan 

a. Pengarang Perseorangan  

Kurniatin, Dyah Titin. 2010. Penerapan metode belajar learning cycle-

5E pada mata pelajaran akuntansi terhadap siswa kelas XII IPS 

1 untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar di SMA 

Negeri 6 Malang. Malang.  

b. Dua pengarang 

Suteja, B.R., Sarapung, J.A, dan Handaya, W.B.T. (2008). Memasuki 

Dunia E-Learning, Bandung: Penerbit Informatika. 
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c. Lebih dari dua pengarang 
Suteja, B.R.,et al (2008). Memasuki Dunia E-Learning, Bandung: Penerbit 

Informatika. 

d. Penyunting / peneliti 

Stanton, D. C. and Farbman, E. (Eds). (2003). The Female Autograph: 

Theory and Practice of Autobiography. Middletown, CT : Ibis 

Bookstore Press. 

e. Penyunting / peneliti dari suatu lembaga 

Republik Indonesia, 2015 Undang-undang Lalu Lintas Nasional 

Indonesia, Jakarta: Sekretariat Negara. 

Dalam penelitian skripsi, peneliti akan merujuk berbagai jenis 

bahan sumber. Contoh berikut adalah sebagai panduan untuk menulis 

bahan rujukan berdasarkan jenisnya dalam daftar rujukan.  

a. Buku 

Nama peneliti. Tahun. “Judul Buku.” Edisi. Tempat terbit: Penerbit. 

Halaman. 

Contoh :  

Ghozali, Imam. 2014. Structural Equation Modeling Metode Alternatif 

dengan Partial Least Squares (PLS). Semarang: Badan 

Penerbit Fakultas Ekonomi Undip. 

b. Artikel dalam Buku 

Nama pengarang artikel. tahun.  “Judul Artikel.” dlm. Nama pengarang 

buku. “Judul Buku.” Tempat terbit : Penerbit. hlm 

Contoh :  

Aukiman Sarmani. 1987. Pencemaran Radioaktif. dlm. Ahmad Badri 

Mohammad. Perspektif Persekitaran. Petaling Jaya : Fajar 

Bakti. 71-87 

c. Artikel dalam Jurnal 

Nama peneliti. Tahun. “Judul artikel.” Judul jurnal. Jilid. hlm 

Contoh : 

Quarrie, K. L., Cantu, R. C., & Chalmers, D. J. (2002). Rugby union 

injuries to the cervical spine and spinal cord. Sports 

Medicine,32(10), 633-653. 

d. Artikel dalam internet 

Nama peneliti. Tahun. Judul artikel. website 

Contoh : 

Hamdani. 2016. Implementasi Good Corporate Governance Syariah. 

Diambil dari: www.hamdani.co.id/articles/riau-it.doc. (30 

September 2016). 

e. Tesis (S2) 

Nama peneliti. Tahun. Judul. Nama Institusi: Tesis. 

Contoh : 
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Hamdani. 2016. Pengarus Sistem Pengendalian Internal Terhadap 

Internal Fraud Serta Implikasinya Pada Reputasi Perusahaan. 

Universitas Esa Unggul Jakarta: Tesis S2. 

f. Perundangan 

 Nama Negara. Tahun. Judul Perundangan. Nomor Perundangan 

Contoh : 

Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Tentang 

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 

Syariah. Nomor 8/POJK.03/2014. Diundangkan di Jakarta pada 

tanggal 13 Juni 2014 

g. Paten 

 Nama Penemu. Tahun. Judul Paten. Nomor Paten. 

 Contoh : 

 Dana, P. 2016. Pengembangan Semprotan Pertanian Electric. (U.S. 

Patent 2, 925,457). 

g. Surat Kabar atau Koran 

 Nama Penulis. Tahun. Judul. Nama Surat Kabar. Halaman 

 Contoh : 

Hamdani 16 Desember, 2016. Geo Pesisir (Gerakan Ekonomi Pesisir). 

Tangerang Expres, hlm 5 & 6. 

h.  Presentasi Makalah Seminar 

 Nama Pemakalah.Tahun.”Judul Makalah”.Tema Seminar.hlmm 

 Contoh : 

Hamdani. 2016. Koperasi Sebagai Gerakan Ekonomi Kerakyatan  

Menuju Kemandirian Umat. Makalah dipresentasikan pada 

Seminar Koperasi Kota Tangerang, Januari 10-11, Tangerang. 

2. LAMPIRAN 

Lampiran ditetapkan setelah daftar pustaka dan didahului dengan 

halaman yang hanya memuat kata LAMPIRAN berada ditengah-tengah 

halaman dan dihitung sebagai halaman tetapi tidak ditulis nomor 

halamannya namun masih dilanjutkan.  

Lampiran yang jumlahnya lebih dari satu harus diberi nomor urut 

angka arab dan diikuti dengan judul lampiran dengan posisi simetris dari 

batas pengetikan. Judul lampiran diletakkan di bagian atas pada halaman 

awal setiap lampiran. Judul lampiran ditulis dalam huruf kecil dan setiap 

awal kata dimulai dengan hurup kapital, kecuali kata depan dan kata 

sambung. Apabila judul lampiran lebih dari satu baris maka jarak antar 

baris adalah 1 spasi. Berikut daftar lampiran yang perlu disajikan dalam 

skripsi: 
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1. Daftar Riwayat Hidup 

2. Kartu Bimbingan Skripsi 

3. Absensi Seminar Proposal Skripsi 

4. Surat Keterangan Riset 

5. Surat Keterangan Bebas Pinjam Perpustakaan 

6. Laporan Keuangan Perusahaan 

7. Output SPSS 

8. t tabel 

9. F tabel 
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BAB IV  

TEKNIK PENULISAN SKRIPSI 

Pada bab ini akan diuraikan secara rinci mengenai: bentuk skripsi, tata 

cara pengetikan, penulisan referensi, lampiran, tabel dan gambar. 

A. Bentuk Skripsi 

Skripsi disusun dalam bentuk karya tertulis dan dijilid sebagai buku 

laporan hasil penelitian. Skripsi sebagai sebuah laporan hasil kegiatan 

penelitian, memerlukan ketentuan-ketentuan dalam pencetakan/pengetikan 

dan penjilidan. Ketentuan bentuk skripsi ditetapkan sebagai berikut: 

1. Skripsi berukuran A4 (29,7 x 21 cm atau 8,4 x 11,2 inchi).  

2. Halaman sampul skripsi terbuat dan kertas karton (tebal) yang disisi 

luarnya dilapisi kertas linen bufalo dengan cetakan yang berisi seperti 

halaman judul dan bagian paling luar dilapisi plastik tembus pandang 

(laminasi). Bagian dalam kulit dilapisi kertas putih.  

3. Warna dasar sampul skripsi adalah berwarna biru tua. Huruf pada cetakan 

warna sampul skripsi memakai warna emas.  

4. Kertas yang digunakan adalah kertas jenis HVS 80 gram berwarna putih.  

5. Naskah skripsi diketik untuk satu sisi kertas.  

6. Ketikan naskah skripsi menggunakan jenis huruf Times New Roman 12 

point.  

7. Warna ketikan naskah adalah hitam.  

8. Naskah skripsi diketik rata kiri – kanan (justify). 

B. Tata Cara Pengetikan 

Tata cara pengetikan untuk penyusunan skripsi diatur sebagai 

berikut: 

1. Margin (batas) pengetikan naskah adalah:  

a. Batas atas   : 3 cm (1,2 inchi) 

b. Batas bawah  : 3 cm (1,2 inchi) 

c. Batas kiri   : 4 cm (1,6 inchi) 

d. Batas bawah  : 3 cm (1,2 inchi) 

2. Pengetikan naskah dengan spasi rangkap (spasi 2), kecuali abstrak, 

kutipan langsung, judul tabel/gambar yang lebih dari 1 baris, dan daftar 

referensi, diketik dengan jarak 1 spasi.  

3. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia yang baku dengan 

memperhatikan kaidah yang disempurnakan (EYD).  
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4. Bentuk kalimat tidak menampilkan orang pertama, kedua maupun ketiga. 

Bentuk kalimat dianjurkan adalah kalimat pasif, kecuali dalam penyajian 

kata pengantar. Dalam penyajian kata pengantar, bisa digunakan kalimat 

aktif, kata “saya” diganti dengan kata “penulis”. 

5. Istilah-istilah yang dipakai menggunakan istilah Bahasa Indonesia atau 

yang telah di-Indonesia-kan (kata serapan). Jika terpaksa mempergunakan 

istilah asing harus cetak miring dan penggunaannya harus tepat.  

6. Kata penghubung, seperti: sehingga, sedangkan, tetapi, karena itu, dan, 

tidak boleh dipergunakan sebagai awal kalimat. 

a. Pemberian nomor halaman diatur sebagai berikut: Pada bagian awal 

dipergunakan “angka romawi kecil” dan ditulis pada tengah kertas 

bagian bawah. 

b. Pada bagian isi dan bagian akhir menggunakan “angka arab” dan 

ditulis pada kanan atas kertas naskah. 

 

Contoh: 

- Angka Romawi kecil:  

i (satu)  

ii (dua)  

iii (tiga)  

iv (empat)  

v (lima) 

dst. 

 

- Angka Arab:  

1 (satu)  

2 (dua)  

3 (tiga)  

4 (empat)  

5 (lima)  

dst.  

7. Penomoran bab dan sub bab  

a. Bab menggunakan angka romawi (I, II, III, IV, V, dst.)  

b. Subbab menggunakan model “huruf dan angka”. Contoh : 

A  ......................... 

1  ......................... 

a ......................... 

1) ......................... 

a) ......................... 
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b. Penulisan judul bab dengan huruf besar (huruf kapital) dengan format 

center (terletak ditengah atas) dan cetak tebal. 

c. Penulisan subbab dengan huruf besar pada setiap huruf pertama setiap  

kata, kecuali kata sambung dan kata depan tetap dengan huruf kecil. 

d. Setiap tabel, grafik dan gambar/diagram diberi nomor dengan “angka titik 

angka” mengikuti nomor bab yang bersangkutan dan judul dan tabel, 

grafik, gambar yang bersangkutan dengan penulisan seperti penulisan 

subbab. 

e. Setiap alinea baru, huruf pertama dimulai pada 1,27 cm dari batas margin 

sebelah kiri.  

 

C. Penulisan Referensi 

Pada bagian ini akan dijelaskan pengertian daftar referensi, kriteria 

referensi, serta ketentuan penulisan daftar referensi. 

1. Pengertian Daftar Referensi 

Daftar referensi adalah daftar yang memuat bahan bacaan yang dirujuk 

dalam proses penulisan karya ilmiah. 

2. Kriteria Referensi 

Tidak semua bacaan harus dituliskan dalam daftar referensi. Untuk dapat 

dimasukkan dalam daftar referensi harus dipenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut: 

a. Bahan bacaan harus dikutip dan relevan dengan topik karya tulis 

ilmiah.  

b. Bahan bacaan harus dipublikasikan, artinya ada penerbit atau lembaga 

yang bertanggung jawab terhadap publikasi bahan tersebut.  

c. Jika bahan tidak dipublikasikan, maka bahan tersebut harus 

didokumentasikan di perpustakaan (pribadi/instansi) dan terdapat 

penanggung jawab naskah dokumentasi tersebut.  

3. Bahasa yang digunakan 

Bahan bacaan yang ditulis dalam bahasa Indonesia ditulis dalam Bahasa 

Indonesia, bahan bacaan dalam bahasa Inggris ditulis dalam bahasa 

Inggris, sedangkan bacaan dalam bahasa asing selain bahasa Inggris, judul 

tulisan, nama buku atau nama jurnal ditulis asli dan diterjemahkan dalam 

bahasa Indonesia. 

4. Tata Cara Penulisan Daftar Referensi 

Daftar referensi harus disusun berdasarkan tata aturan yang berlaku, 

dengan menggunakan alat atau software reference manager, seperti 
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Mendeley, EndNote, Zotero dan lain-lain. Kata-kata yang dihasilkan oleh 

software reference manager yang masih dalam bahasa Inggris (misalnya 

kata “and”) harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Contoh 

penulisan daftar pustaka dapat dilihat pada lampiran. 

D. Kutipan dan Referensi Dalam Teks 

1. Pengertian Kutipan 

Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang 

penulis, baik yang terdapat dalam jurnal, buku, majalah, koran, dan 

sumber lainnya, ataupun berasal dari ucapan seorang tokoh. Kutipan 

digunakan untuk mendukung argumentasi penulis. 

Namun, penulis jangan sampai menyusun tulisan yang hanya berisi 

kumpulan kutipan. Kerangka karangan, simpulan, dan ide dasar harus 

tetap pendapat penulis pribadi, kutipan berfungsi untuk 

menunjang/mendukung pendapat tersebut. Selain itu, seorang penulis 

sebaiknya tidak melakukan pengutipan yang terlalu panjang, misalkan 

sampai satu halaman atau lebih, hingga pembaca lupa bahwa apa yang 

dibacanya adalah kutipan. Kutipan dilakukan seperlunya saja sehingga 

tidak merusak alur tulisan. 

Kutipan juga bisa diambil dari pernyataan lisan dalam sebuah 

wawancara, ceramah, ataupun pidato. Namun, kutipan dari pernyataan 

lisan ini harus dikonfirmasikan dulu kepada narasumbernya sebelum 

dicantumkan dalam tulisan. 

Terdapat dua jenis kutipan: 

a. Kutipan langsung, apabila penulis mengambil pendapat orang lain 

secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat, sesuai teks asli, 

tidak mengadakan perubahan sama sekali.  

b. Kutipan tidak langsung, apabila penulis mengambil pendapat orang 

lain dengan menguraikan inti sari pendapat tersebut, susunan kalimat 

sesuai dengan gaya bahasa penulis sendiri. Kutipan jenis ini ditulis 

dalam bentuk referensi dalam teks.  

 

Salah satu karakter utama tulisan ilmiah adalah argumen-argumen 

yang diajukan dilandasi oleh teori atau konsep tertentu, sekaligus 

menunjukkan kejujuran intelektual dengan mencantumkan sumber kutipan 

(referensi) yang digunakan. Dalam praktik penulisan, setiap kali penulis 

mengutip pendapat orang lain, baik dari jurnal, buku, majalah, ataupun 

wawancara, setelah ditulis kutipan itu harus dicantumkan sumber kutipan 

yang digunakan. 
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Secara mendasar, pencantuman sumber kutipan ini mempunyai 

fungsi sebagai: 

a. Menyusun pembuktian (etika kejujuran dan keterbukaan ilmiah).  

b. Menyatakan penghargaan kepada penulis yang dikutip (etika hak cipta 

intelektual). 

2 Penulisan Kutipan Langsung  

a. Kutipan langsung empat baris atau lebih 

Prinsip-prinsip:  

1) Kutipan dipisahkan dari teks 

2) Kutipan menjorok ke dalam 1,27 cm (1 tab) dari batas margin kiri.  

3) Kutipan diketik dengan spasi satu.  

4) Kutipan diawali dan diakhiri dengan tanda kutip.  

 

Contoh: 

“Individu-individu yang menyusun kelas yang berkuasa berkeinginan 

memiliki sesuatu/kesadaran dari yang lainnya. Ketika mereka 

memegang peranan sebagai sebuah kelas dan menentukan ke-

seluruhannya dalam sebuah kurun waktu, hal tersebut adalah bukti diri 

bahwa mereka melakukan tersebut dalam jangkauannya kepada yang 

lainnya, memegang peranan sekaligus pula sebagai pemikir-pemikir, 

sebagai pemproduksi ide serta mengatur produksi dan distribusi idenya 

pada masa tersebut” (Berger, 2000: 44-45). 

b. Kutipan langsung kurang dari empat baris 

Prinsip-prinsip:  

1) Kutipan tidak dipisahkan dari teks (menyatu dengan teks).  

2) Kutipan harus diawali dan diakhiri dengan tanda kutip.  

3) Jika menggunakan catatan tubuh,  

Contoh:  

Bagi sebuah kekuasaan resmi negara, salah satu representasi ideologi 

yang penting terwujud dalam pidato dan pernyataan-pernyataan para 

penyelenggara kekuasaan negara tersebut, secara khusus adalah 

seorang presiden ataupun raja yang berkuasa. Hart (1967: 61) 

mengatakan: "The symbolic dimensions of politics speech-making, for 

presidents, is a political act, the mechanism for wielding power." 

2. Kutipan tidak langsung (Referensi dalam teks)  

Kutipan tidak langsung adalah pengungkapan kembali maksud 

penulisan dengan kata-katanya sendiri. jadi, yang di kutip hanyalah pokok-

pokok pikiran, atau hanya ringkasan atau kesimpulan.  
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Contoh penulisan kutipan tidak langsung:  

Alqur’an memerintahkan umat islam agar menggunakan akalnya 

dalam mengamati hakikat alam semesta. Perintah semacam itu di 

antaranya termaktub dalam surrah Arrum (30) ayat 22. 

E. Lampiran, Tabel dan Bahan Gambar 

Berikut ini adalah pedoman tentang penulisan lampiran, tabel, dan bahan 

gambar. 

1. Lampiran 

Lampiran memuat keterangan informasi tambahan dan lebih bersifat 

teknis sehingga tidak praktis jika dimasukkan dalam teks laporan karena 

akan mengganggu keruntutan laporan yang disajikan, sedangkan 

keterangan tersebut tidak mungkin dimasukkan pada catatan kaki, 

misalnya tabel-tabel yang sangat terperinci atau panjang untuk 

dipresentasikan di dalam teks, kutipan dokumen atau peraturan-peraturan 

yang mendukung uraian, daftar pertanyaan atau angket, contoh-contoh 

ilustrasi, dan hal-hal lain yang berhubungan. Apabila dilakukan studi 

kasus, maka Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian wajib 

disertakan sebagai lampiran. Cara penulisan lampiran adalah sebagai 

berikut: 

a. Lampiran diletakkan setelah daftar pustaka.  

b. Jika terdapat lebih dari satu macam lampiran, maka masing-masing 

dibuatkan lampiran secara terpisah.  

c. Setiap lampiran diberi nomor urut dengan huruf arab (Lampiran 1, 

Lampiran 2, dst.).  

d. Kata lampiran diletakkan di tengah-tengah margin teks secara simetris.  

e. Judul lampiran ditulis dengan menggunakan huruf besar pada setiap 

awal kata, kecuali untuk kata sambung. 

f. Jarak antara kata “LAMPIRAN” dengan judul lampiran sebanyak dua 

spasi.  

 

2. Tabel  

Jika data berbentuk angka-angka (data kuantitatif/data statistik) biasanya 

disusun dalam bentuk tabel, agar pembaca dengan mudah dan cepat 

memahami serta menginterpretasikannya. Tabel yang baik disusun 

sederhana atas baris dan kolom dan memuat sejumlah variabel penelitian 

yang terbatas. Hal ini penting karena suatu tabel merupakan kesatuan 

keterangan yang menggambarkan secara jelas apa yang dikandung dalam 

tabel itu, sehingga tabel sebaiknya hanya berisi satu jenis persoalan saja. 

Bila tabel terlalu panjang dapat ditempatkan sebagai lampiran. 
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Aturan penulisan tabel ditentukan sebagai berikut: 

a. Setiap tabel diberi nama dan nomor urut mulai dari tabel pertama 

sampai akhir mengikuti nomor bab, ditulis dengan angka latin, 

dipisahkan dan diakhiri dengan tanda baca titik (.). Misal: Tabel 1.1; 

Tabel 2.1; Tabel 2.2; Tabel 3.1  

b. Perkataan tabel yang diikuti nomor tabel ditulis dengan huruf besar 

pada pertengahan margin teks secara simetris.  

c. Nama tabel ditulis dibawah kata tabel, berjarak dua spasi. Nama tabel 

diketik dengan huruf awal besar dan diikuti dengan huruf kecil serta 

ditempatkan di tengah secara simetris.  

d. Jika nama tabel lebih dari satu baris, maka penyusunannya seperti 

segitiga terbalik, yaitu baris kedua lebih pendek dan baris pertama, dan 

seterusnya; diketik berjarak satu spasi.  

e. Nomor dan judul tabel diletakkan di atas tabel.  

f. Penempatan tabel  

1) Tabel yang pendek ditempatkan langsung dibawah teks yang 

bersangkutan. Jika tidak mungkin, maka tabel ditempatkan pada 

halaman berikutnya.  

2) Tabel yang lebih dari satu halaman, pengetikannya dilanjutkan 

pada halaman berikutnya. Misalnya pada halaman pertama Tabel 

3.1. pada halaman kedua ditulis Tabel 3.1. (lanjutan).  

3) Pada tabel yang lebar melebihi margin kertas yang tersedia, diketik 

memanjang pada halaman tersendiri. Jika harus diketik pada kertas 

dua halaman yang dilipat, maka kata tabel dan judul ditempatkan 

pada halaman pertama, dan pada halaman kedua dituliskan Tabel... 

(lanjutan).  

4) Kepala lajur/kolom diketik tepat di atas lajur/kolom yang 

bersangkutan. Kepala lajur boleh diketik vertikal, membacanya 

dari atas ke bawah.  

3. Bahan Gambar 

Bahan gambar atau bahan ilustrasi meliputi gambar grafik, 
diagram, foto, lukisan, dan peta. Bahan gambar disajikan dalam teks agar 
pembaca lebih jelas dan lebih mudah memahami data penelitian yang 
disajikan. Berikut ini adalah pedoman penulisan bahan gambar:  

a. Sedapat mungkin bahan gambar ditempatkan pada halaman yang 
sama dengan teks yang bersangkutan.   

b. Lebar suatu gambar jangan sampal melewati lebar teks. Jika bahan 
gambar lebih lebar dan lebih panjang, maka gunakanlah kertas yang 
lebih besar dan bahan gambar yang disajikan dapat dilipat baik-baik.   

c. Seperti pada tabel, bahan gambar diberi nomor urut sesuai dengan 
nomor babnya, dipisahkan dan diakhiri dengan tanda baca titik (.) 
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seperti sebagai berikut: Gambar 1.1; Gambar 2.1 dst. 
d. Setiap kata dalam judul gambar diketik dengan huruf awal besar dan 

diikuti huruf kecil, kecuali kata penghubung ditulis dengan huruf 
kecil. 

e. Nomor dan judul gambar diletakkan dibawah gambar. 
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BAB V 

PEDOMAN PENULISAN JURNAL ILMIAH 

1. Artikel belum pernah dipublikasikan oleh media lain (Melampirkan 

pernyataan tertulis bahwa artikel yang dikirim tidak berunsur plagiat. 

2. Artikel yang dimuat meliputi penelitian (lapangan dan kepustakaan), gagasan 

konseptual, kajian, aplikasi teori, resensi buku, dan informasi lain yang 

berkaitan dengan masalah kebahasaan dan kesastraan. 

3. Naskah diketik dengan huru Times New Roman ukuran 12, spasi 1 pada 

ukuran A4 dengan batas kiri 3,5 cm, batas kanan 3, batas atas 3, batas bawah 

3. Jumlah halaman 1-15 halaman (termasuk daftar pustaka dan tabel). 

Dilengkapi dengan judul maksimal 14 kata, abstrak 100-150 kata, kata kunci 

3-5 pengertian (descriptor). 

4. Judul, abstrak, abstract, dan kata-kata kunci ditulis dalam bahasa Indonesia 

dan bahasa Inggris. 

5. Artikel hasil penelitian memuat: Judul, nama penulis (tanpa gelar akademik), 

nama pembimbing (dengan gelar), alamat pos-email penulis, abstrak dan kata 

kunci serta isi. 

6. Jurnal disajikan dalam dua kolom dengan struktur dan sistematika sebagai 

berikut:  

a. Pendahuluan (mencakup latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan 

penelitian) 

b. Kajian Literatur (mencakup kajian teori dan hasil penelitian terdahulu 

yang relevan) 

c. Metode (berisi rancangan/model, sampel dan data, tempat dan waktu, 

teknik pengumpulan data, teknik analisis data) 

d. Hasil dan Pembahasan  

e. Pustaka Acuan (hanya berisi sumber acuan yang dipergunakan sebagai 

rujukan langsung). 

7. Untuk resensi ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dengan 

jumlah halaman 5-7 halaman. Ditulis dan disusun mengikuti urutan sebagai 

berikut: Identitas Buku, Biodata Pengarang, pendahuluan, pembahasan, dan 

penutup. 

8. Daftar pustaka ditulis dengan tata cara penulisan yang baik dan benar sesuai 

dengan kaidah penulisan ilmiah penulisan jurnal. 
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LAMPIRAN -LAMPIRAN 
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Lampiran 1. Contoh Halaman Cover Proposal Skripsi (Logo Berwarna) 

    (Halaman ini ditulis dengan huruf Times New Roman 15  

       dan 2.0 line spacing) 

 

PENGARUH RETURN ON EQUITY DAN CURRENT 

RATIOTERHADAP NILAI PERUSAHAANPADA 

PERUSAHAAN OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI BEI 

TAHUN 2010-2015 

 
PROPOSAL SKRIPSI 

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh : 

ULAN SARI 

NIM. 1261201374 

 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG 

2016 
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Lampiran 2. Contoh Halaman Cover Judul Skripsi (Logo Berwarna) 

    (Halaman ini ditulis dengan huruf Times New Roman 15  

       dan 2.0 line spacing) 

 

PENGARUH RETURN ON EQUITY DAN CURRENT 

RATIOTERHADAP NILAI PERUSAHAANPADA 

PERUSAHAAN OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI BEI 

(Tahun 2010 - 2015) 

 
SKRIPSI 

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh : 

ULAN SARI 

NIM. 1261201374 

 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG 

2016 
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Lampiran 3. Contoh Halaman Cover Judul Skripsi (Logo  

   Hitam Putih) (Halaman ini ditulis dengan huruf  

   Times New Roman 15 dan 2.0 line spacing) 
 

PENGARUH RETURN ON EQUITY  DAN CURRENT 

RATIO TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA 

PERUSAHAAN OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI BEI 

(Tahun 2010 - 2015) 

 

SKRIPSI 

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh : 

Ulan Sari 

NIM. 1261201374 

 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG 

2016 
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Lampiran 4. Contoh Lembar Persetujuan Skripsi (Halaman  

    ini ditulis dengan huruf Times New Roman 12) 
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Lampiran 5. Contoh Lembar Pengesahan Skripsi (Halaman  

    ini ditulis dengan huruf Times New Roman 12) 
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Lampiran 6. Contoh Moto dan Persembahan (Halaman ini  

   ditulis dengan huruf Times New Roman 12) 

 

MOTTO & PERSEMBAHAN 

 

Motto: 

 

“Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan. 

Dan saya percaya pada diri saya sendiri” 

( Muhammad Ali ) 

 

“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak 

menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka 

menyerah” 

( Thomas Alva Edison ) 

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila 

engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras (untuk urusan 

yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” 

( QS. Al-Insyirah, 6-8) 

 

 

Kupersembahankan skripsi ini untuk : 

• Bapak dan Umi tercinta yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, 

dukungan, bimbingan, dan do’a yang tulus dalam setiap langkahku. 

• Kakak dan kedua adikku untuk semua dukungan serta peluk hangatnya 

selama ini. 

• Sahabat-sahabat tercinta dan teman-teman seperjuanganku yang selalu 

membantu dan memberi semangat selama proses penyusunan. 
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Lampiran 7. Contoh Surat Pernyataan Keaslian Skripsi  

   (Halaman ini ditulis dengan huruf Times New  

   Roman 12) 
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Lampiran 8. Contoh Surat Pernyataan Persetujuan  

Publikasi (Halaman ini ditulis dengan huruf     

Times New Roman 12) 
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Lampiran 9. Contoh Abstrak (Halaman ini ditulis dengan  

    huruf Times New Roman 12 dengan spasi 1) 

 
ABSTRAK 

 

PENGARUH RETURN ON EQUITY DAN CURRENT RATIO 

TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN 

OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI BEI 

 

Oleh : 

Ulan Sari 

 

Dosen Pembimbing : 

Hamdani, SE., MM., M.Pd., M.Ak 

 

       Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruhreturn on equity dan 

current ratio terhadap nilai perusahaan pada perusahaan otomotif yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 6 

(enam) tahun, yaitu mulai dari tahun 2010-2015.  

       Penelitian ini menggunakanpendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian 

ini sejumlah 17 perusahaan otomotif yang sudah dan masih terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 

sampling dan diperoleh sampel sebanyak 5 perusahaan. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah regresi linier berganda. 

       Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsialreturn on equity 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan ditunjukkan dengan 

nilait hitung > t tabel (7,872 > 2,051) dan signifikansi sebesar 0,000. Untuk 

variabel current ratiosecara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

nilai perusahaan ditunjukkan dengan nilai t hitung > t tabel (-3,301 > 2,051) dan 

signifikansi sebesar 0,003. Secara simultan return on equity dan current ratio 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaanditunjukkan dengan 

nilaiF hitung > F tabel (34,863 > 3,35) dan signifikansi sebesar 0,000. 

Kemampuan variabel return on equity dan current ratio dalam menjelaskan nilai 

perusahaan sebesar 70% sebagaimana ditunjukkan dengan besarnya adjusted R 

square sebesar 0,700 sedangkan sisanya 30% dipengaruhi faktor lain yang tidak 

dimasukkan ke dalam model penelitian. Dengan nilai persamaan regresi linier 

berganda Y = 2,088 + 11,098 ROE – 1,323 CR + e. 

 

Kata kunci : Nilai Perusahaan, Return On Equity, dan Current Ratio. 
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Lampiran 10. Contoh Kata Pengantar (Halaman ini ditulis  

   dengan huruf Times New Roman 12) 

 

 
KATA PENGANTAR 

 

       Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan Taufik, Hidayah dan Inayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul Pengaruh Return On Equity Dan 

Current Ratio Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Otomotif Yang  

Terdaftar Di  BEI  Tahun 2010-2015. Adapun tujuan dari penyusunan skripsi 

ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi 

pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. 

       Dalam penyusunan skripsi ini penulis sudah banyak sekali menerima bantuan, 
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variabel dalam penelitian ini (CAR, BOPO dan 
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Bank yang menyajikan laporan keuangan 

publikasi dan rasio keuangan secara lengkap 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 

2009 sampai dengan 2015 dan tidak lolos dari 

data outlier. 
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