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BAB I 

PENDAHULUAN 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong memberikan kuwajiban kepada 

mahasiswanya untuk menulis skripsi sebagai salah satu syarat untuk 

menyelesaikan stundinya. Dasar pemikiran membuat karya ilmiah berupa skripsi, 

yang dimulai dari usulan judul, penetapan judul, membuat proposal, ujian 

proposal, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, kesimpulan dan saran, 

ujian hasil,  sertapenuangan ke dalam bentuk tulisan ilmiah, merupakan proses 

pembelajaran yang berguna bagi mahasiswa untuk mampu mengonstruksi 

pemikirannya. 

Untuk menyamakan sudut pandang dalam penyusunan dan penulisan skripsi 

pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong maka disusunlah pedoman ini 

bersifat rujukan yang sistematikanya harus diikuti oleh sivitas akademika. 

Walaupun demikian, masih dimungkinkan untuk disesuaikan dengan kondisi 

khusus jika ada perbedaan latar belakang keilmuan. 

1.1 Pengertian Skripsi 

Skripsi merupakan tugas akhir mahasiswa dalam bentuk karya tulis ilmiah 

yang merupakan hasil pengembangan intelektual mahasiswa melalui penelitian 

nyata pada objek-objek penelitian secara mandiri sesuai dengan bimbingan dosen.  

Penulisan skripsi adalah salah satu syarat yang harus ditempuh mahasiswa 

dalam penyelesaian pendidikan sarjana (S1). Penulisan tersebut harus dilakukan 

sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan dan bukan hasil menjiplak atau hasil 

buatan orang lain. Selain itu, skripsi harus memenuhi syarat-syarat penulisan 

karya ilmiah yang sistematis, logis, metodologis, komunikatif dan menggunakan 

bahasa penulisan yang baku. 

Dalam penulisan skripsi, mahasiswa akan dibimbing oleh dua (2) dosen 

pembimbing dan diuji di hadapan tiga (3) dosen penguji.  

 

 



 

 

 
 

1.2. Kedudukan Skripsi dan Bobot SKS 

Kedudukan skripsi sama dengan mata kuliah lain, tetapi berbeda proses 

pembelajarannya, serta cara penilaiannya. Bobot skripsi ditetapkan sebesar 6 SKS, 

yang setara dengan kegiatan akademik setiap minggu 16-20 jam (bagi yang 4 

SKS) atau 24-30 (bagi yang 6 SKS), atau setara dengan kegiatan akademik 400-

500 jam (bagi yang 4 SKS) atau 600-750 jam (bagi yang 6 SKS) selama satu 

semester. 

 

1.3.Tujuan Penulisan Skripsi 

Penyusunan dan penulisan skripsi dilakukan dengan tujuan yang di harapkan 

adalah : 

a. Mahasiswa mampu membuat  skripsi. 

b. Mahasiswa mampu membuat proposal penelitian, membuat rancangan 

penelitian, menganalisis data, menginterprestasikan data, dan membuat 

kesipulan dan saran. 

c. Mahasiswa mampu menyapaikan, mengaplikasikan, dan 

mengimplementasikan ilmu yang ditempuh masa kuliah. 

 

1.4.Materi Skripsi 

Materi yang ada di dalam skripsi harus relevan dengan program studi yang 

diambil oleh mahasiswa. Yang diangkat menjadi topik permasalahan skripsi jelas 

dan dikembangkan dari bidang ilmu yang terkait. 

Materi skripsi didasarkan data, informasi yang berasal dari studi kepustakaan, 

dan  penelitian lapangan,  hal tersebut dimaksudkan supaya mahasiswa 

mendapatkan pengalaman-pengalaman dalam penelitian, baik kepustakaan 

maupun lapangan, serta menuangkannya dalam bentuk paparan skripsi. 

 

 

 

 

 



 
 

BAB II 

PERSYARATAN AKADEMIK, ADMINISTRATIF,  

DAN PEMBIMBING 

2.1. Persyaratan Akademik 

Mahasiswa berhak melakukan penulisan skripsi jika memenuhi kriteria-

kriteria di bawah ini: 

a. Telah menyelesaikan minimal 130 sks   

b. Memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) > 2,00 

c. Telah menempuh dan lulus mata kuliah metodologi penelitian, mata 

kuliah seminar. 

d. Tidak ada Nilai E 

e. Telah menyelesaikan administrasi dan pembayaran SPP minimal hingga 

semester 6 

2.2. Persyaratan Administratif 

Dalam hal suatu persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh 

mahasiswa yang akan menyusun skripsi adalah sebagai berikut: 

1. Persyaratan akademik sebagaimana pada butir 2.1 terpenui semua. 

2. KRS semester bersangkutan yang telah ditandatangani oleh dosen wali 

memprogramkan skripsi. 

3. Memiliki kartu mahasiswa yang berlaku pada semester selanjutnya. 

2.3. Persyaratan Pembimbing 

Selama proses penelitian berjalan, baik penyusunan dan penulisan proposal 

skripsi, analisis data, interprestasi data, kesimpulan dan saran, mahasiswa  

dibimbing oleh tim pembimbing dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Sekurang-kurangnya ada dua orang pembimbing, satu orang pembimbing 

utama, selaku penanggung jawab, dan satu orang pembimbing 

pendamping/anggota atau lebih, dan/atau. apabila diperlukan, dapat 

diangkat satu orang pembimbing lapangan atau  yang memiliki keahlian 



 

 

 
 

khusus di bidangnya yang ditunjuk dengan surat keputusan (SK) dekan 

atas usul mahasiswa dan jurusan. 

2. Jumlah dan komposisi pembimbing dapat disesuaikan dengan 

memperhatikan rasio antara mahasiswa yang harus dibimbing dan jumlah 

dosen yang memenuhi kriteria sebagai pembimbing (lihat butir 2.3.1 dan 

2.3.2). 

 

2.3.1. Persyaratan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping 

Ketentuan yang dipersyaratkan untuk menjadi pembimbing utama, 

pembimbing pendamping adalah 

1. Tenaga pengajar/dosen tetap STIE Tenggarong memiliki ijazah serendah-

rendahnya S2. 

2.  Apabila pengajar/dosen tetap STIE Tenggarong jumlahnya tidak 

mencukupi, dapat menunjuk dosen tidak tetap dengan ketentuan  memiliki 

ijazah serendah-rendahnya S2. 

2.3.2. Persyaratan Pembimbing Lapangan 

1. Penelitian yang dilakukan dengan penelitian lapangan, maka dapat 

menetapkan seorang pembimbing lapangan yang diangkat dengan SK 

Ketua STIE, yaitu tenaga dari instansi/lembaga tempat mahasiswa 

melakukan kegiatan penelitian. 

2. Pembimbing lapangan memiliki keahlian khusus sekurang-kurangnya 

adalah lulusan program sarjana atau kepakaran yang dimiliki di bidangnya 

dan diakui. 

 

 

 

 



 
 

 BAB III 

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMBIMBING DAN MAHASISWA 

3.1. Tugas dan Kewajiban  Pembimbing  

Ketentuan tugas dan tanggung jawab yang perlu diperhatikan pembimbing 

adalah sebagai berikut : 

1. Pembimbing utama bertanggung jawab atas mahasiswa yang dibimbingnya 

dalam melakukan penyusunan dan penulisan skripsi dengan waktu yang telah 

ditentukan.  

2. Pembimbing utama tidak dibenarkan menyerahkan bimbingan sepenuhnya 

kepada pembimbing pendamping. 

3. Pembimbing pendamping wajib mengikuti arah pikiran Pembimbing utama 

dan bertugas membantu Pembimbing utama dalam membimbing mahasiswa. 

4. Pembimbing pendamping dalam melaksanakan tugas bimbingannya wajib 

berkonsultasi kepada Pembimbing utama. 

5. Pembimbing lapangan diharuskan berkoordinasi dengan pembimbing utama 

dan pembimbing pendamping. 

6. Bilamana sampai 3 (tiga) bulan mahasiswa yang bersangkutan tidak 

berkonsultasi dengan Pembimbing utama dan pembimbing pendamping, 

maka Pembimbing utama memberikan surat tertulis kepada mahasiswa yang 

bersangkutan dengan tembusan kepada Ketua STIE Tenggarong. 

3.2. Tugas dan Kewajiban Mahasiswa 

Ketentuan tugas dan tanggung jawab yang perlu diperhatikan mahasiswa 

adalah sebagai berikut : 

1. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya pembimbing 

utama dan pembimbing pendamping serta masalah yang akan ditelitinya, 

mahasiswa wajib berkonsultasi dengan pembimbing utama dan 

pembimbing pendamping mengenai langkah-langkah selanjutnya proses 

penyelesaian skripsi; 

2. Dalam penulisan skripsi, mahasiswa rujukan  yang digunakan adalah   

pedoman penyusunan dan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh 



 

 

 
 

STIE Tenggarong; 

3. Mahasiswa wajib secara aktif mengikuti pembimbingan penulisan skripsi 

dari pembimbing minimal sebanyak 12 kali pertemuan. 

4. Mahasiswa wajib mempresentasikan atau menseminarkan proposal 

penelitian dan skripsinya di depan kedua dosen pembimbing dan dosen-

dosen penguji yang mana pelaksanaannya diatur oleh bagian akademik. 

5. Pada waktu berkonsultasi, mahasiswa wajib meminta pembimbing utama  

dan pembimbing pendamping  menandatangani kartu konsultasi skripsi. 

6. Mahasiswa dalam penelitiannya yang menggunakan pembibing lapangan, 

selalu memperhatikan petunjuk pembimbing lapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB IV 

PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI 

 

4.1. Proses Awal 

Mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti penyusunan dan 

penulisan skripsi adalah yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana diurakan 

sebelumnya diatas. 

 

4.2. Prosedur Penunjukan Pembimbing 

a.  Penunujukan pembimbing dilakukan oleh Wakil Ketua I setelah 

mahasiswa menyerahkan judul penelitian. 

b. Atas dasar judul tersebut, Wakil Ketua I menunjuk pembimbing utama, 

pembimbing pendaping, pembimbing lapangan jika diperlukan, dan 

mengeluarkan SK penunjukan tersebut. 

 

4.3. Pergantian Pembimbing 

Apabila dalam pelaksanaan pembimbingan penyusunan dan penulisan skripsi 

terdapat kendala dalam jangka waktu yang tidak dapat ditentukan, mahasiswa 

dapat melapor kepada Wakil Ketua I sehingga dapat digantikan bimbingan 

tersebut kepada Dosen Pembimbing Baru dengan ketentuan yang telah 

disyaratkan.  

 

4.4. Prosedur Pembimbingan 

Pembimbing diharapkan secara terus menerus memantau mahasiswa yang 

dibimbing dengan menggunakan lembar sk bimbingan skripsi. Dengan kondisi 

tersebut pembimbing mengetahui perkembangan mahasiswa yang dibimbingnya. 

Proses bimbingan yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Mahasiswa bersama pembimbing mendiskusikan rancangan penelitian dan 

lain sebagainya yang berhubungan erat dengan penelitian. 

2. Mahasiswa melakukan penelitian dengan pengawasan pembimbing. 



 

 

 
 

3. Apabila penelitian tidak selesai pada semester berikutnya yang telah 

ditentukan maka Mahasiswa yang bersangkutan wajib membayar biaya 

semester sesuai ketentuan yang berlaku. 

4. Tulisan skripsi dalam bentuk proposal telah selesai, dan di tanda tangani 

oleh pembimbing maka dapat diajukan untuk ujian proposal. 

5. Penyusunan dan penulisan akhir skripsi dapat dilanjutkan dari hasil ujian 

proposal dengan perbaikan sesuai dengan ketentuan dan dilakukan 

evaluasi final oleh pembimbing. 

6. Penyusunan dan penulisan skripsi dalam bentuk draf dibuat 5 (lima) 

rangkap.  

7. Setelah ujian selesai dan dinyatakan lulus dan sudah dilakukan perbaikan, 

disetujuai pembimbing maka dibuat 5 (lima) rangkap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB V 

SYARAT DAN NILAI KELULUSAN UJIAN SKRIPSI 

5.1. Syarat Ujian Skripsi 

Ujian skripsi dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: 

1. Telah menempuh 140 SKS  

2. Memiliki IPK > 2,00 tanpa ada nilai mutu E. 

3. Memenuhi kurun waktu studi sebagaimana yang telah ditetapkan (4-7 

tahun). 

4. Menyerahkan skripsi sekurang-kurangnya 5 (lima) eksemplar dan telah 

ditandatanagni oleh pembimbing utama dan pembimbing pendamping. 

5. Telah melunasi pembayaran uang SPP dan SPG, uang bimbingan dan 

biaya administrasi ujian skripsi. 

6. Mahasiswa yang akan mengikuti ujian skripsi harus mendaftarkan diri 

kepada tata usaha sebelum pelaksanaan ujian skripsi dijadwalkan. 

5.2. Nilai dan Kelulusan Ujian Skripsi 

1. Komposisi nilai ujian skripsi yang diberikan oleh pembimbing utama, 

pembimbing pendamping, anggota-anggota penguji lainnya masing-

masing mempunyai bobot 30%, 25%, dan 15%.  (sumber: statuta STIE 

Tenggarong). 

2. Bila Pembimbing utama dan pembimbing pendamping tidak hadir pada 

ujian skripsi, maka komposisi nilai tersebut untuk pembimbing dan 

ketiga ketiga anggota penguji masing-masing 40% dan 20% 

3. Pada saat ujian skripsi harus dihadiri oleh salah satu Dosen 

Pembimbing. 

4. Apabila salah seorang anggota penguji selain pembimbing tidak hadir, 

maka harus diusahakan penggantinya 

 

 

 



 

 

 
 

BAB VI 

SISTEMATIKA PENYUSUNAN DAN  PENULISAN SKRIPSI 

6.1. Penyusunan dan Penulisan Proposal Skripsi 

Dalam penulisan proposal skripsi pada umumnya dibagi menjadi 3 bagian utama 

yang harus diperhatikan yaitu (1) bagian awal, (2) bagian isi, dan (3) bagian akhir.   

(1) Bagian Awal 

Bagian awal biasanya terdiri dari : 

1. Halaman Sampul; 

2. Halaman Judul;  

3. Halaman Orisinalitas; 

4. Halaman Pengesahan; 

5. Halaman Kata Pengantar;  

6. Halaman Daftar Riwayat Hidup; 

7. Halaman Daftar Isi;  

8. Halaman Daftar Tabel (Jika ada); 

9. Halaman Daftar Gambar (Jika ada); 

10. Halaman Grafik (Jika ada); 

11. Halaman Diagram (Jika ada); 

12. Halaman Lampiran (Jika ada). 

(2) Bagian Isi 

Bagian isi biasanya terdiri dari : 

1. BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.5 Sistematika Penulisan 

 



 
 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.2 Penelitian Terdahulu 

2.3 Kerangka Pikir dan atau Kerangka Konsepsional Penelitian 

2.4 Hipotesis Penelitian (Jika ada)  

3. BAB III METODE PENELITIAN  

3.1 Rancangan Penelitian 

3.2 Definisi Operasional 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

3.6 Jenis Data  

3.7 Sumber Data 

3.8 Teknik Analisis Data 

 

(3) Bagian Akhir 

Bagian akhir biasanya terdiri dari : 

1. Daftar Pustaka  

2. Lampiran (kuisener) 

 

6.2.Penyusunan dan Penulisan Akhir  Skripsi 

Dalam penulisan akhir  skripsi pada umumnya dibagi menjadi 3 bagian utama yang 

harus diperhatikan yaitu (1) bagian awal, (2) bagian isi, dan (3) bagian akhir.   

(1) Bagian Awal  

1. Halaman Sampul 

2. Halaman Judul  

3. Halaman Pernyataan Orisinalitas 

4. Halaman Pengesahan 

5. Halaman Pengesahan Telah Diuji 

6. Halaman Pengesahan Revisi 



 

 

 
 

7. Halaman Kata Pengantar  

8. Halaman Riwayat Hidup 

9. Abstrak (Bahasa Indonesia) 

10. Abstract (English) 

11. Halaman Daftar Isi  

12. Halaman Daftar Tabel (Jika ada); 

13. Halaman Daftar Gambar (Jika ada); 

14. Halaman  Grafik (Jika ada); 

15. Halaman Diagram (Jika ada); 

16. Halaman Lampiran (Jika ada). 

(2) Bagian Isi 

1. BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.5 Sistematika Penulisan 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.2 Penelitian Terdahulu 

2.3 Kerangka Pikir dan atau 

Kerangka  Konsepsional 

Penelitian 

2.4 Hipotesis Penelitian (Jika ada)  

3. BAB III METODE PENELITIAN  

3.1 Rancangan Penelitian 

3.2 Definisi Operasional 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.5 Teknis Aanalisis data 



 
 

3.6 Jenis Data  

3.7 Sumber Data 

3.8 Teknik Analisis Data 

 

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.2 Deskripsi Variabel Penelitian/Deskripsi Responden 

4.3 Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen (Jika Ada)  

4.4 Pengujian Persyaratan Ekonomitrika (Jika ada) 

4.5 Hasil Penelitian  

4.6 Pembahasan  

5. BAB V PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

5.2 Saran  

 

(3) Bagian Akhir 

1. Daftar Pustaka  

2. Lampiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

BAB VII 

PENJELASAN  BAGIAN-BAGIAN PENYUSUNAN DAN PENULISAN 

SKRIPSI 

7.1.Bagian Awal  

Halaman Sampul  

Halaman sampul berwarna kuning muda. Halaman sampul berisi secara berurutan 

judul dokumen (contoh: Usulan Penelitian), judul karya ilmiah, logo STIE 

Tenggarong (diameter 4cm), identitas penulis, nama institusi, tahun pembuatan. 

Contoh Halaman Sampul luar (1.a).  

Halaman Judul  

Secara garis besar, penulisan pada halaman judul hampir sama dengan penulisan 

pada halaman sampul. Namun, pada halaman judul perlu dicantumkan informasi 

tambahan berupa tujuan atau untuk apa karya ilmiah tersebut dibuat. Contoh 

halaman judul dapat dilihat pada lampiran (1.b). 

Halaman Pengesahan  

Halaman ini berisi judul penelitian, nama lengkap mahasiswa, NPM, tanda tangan 

kedua pembimbing, diketahui oleh ketua program studi. Contoh halaman 

persetujuan dapat dilihat pada lampiran (1.c). 

Halaman Pernyataan Orisinalitas 

Halaman ini berisi pernyataan mahasiswa bahwa penelitian/skripsi yang dibuat 

benar-benar merupakan hasil penelitiannya sendiri, bukan milik atau hasil 

penjiplakan karya orang lain dan dibubuhi materai Rp 6,000. Contoh halaman 

pernyataan orisinalitas dapat dilihat pada lampiran (1.d)  

Kata Pengantar 

Halaman ini berisi ucapan syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak yang 

berperan dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi, misalnya orang tua, 

keluarga, Ketua STIE Tenggarong, Perusahaan dsb. Contoh halaman Kata 

Pengatar Lampiran (1.e)  



 
 

Berita Acara Bimbingan Skripsi 

Halaman ini berisi tentang proses bimbingan skripsi diantaranya identitas 

mahasiswa, judul skripsi, tanggal pengajuan, rancangan skripsi, pembimbing, 

konsultasi, dan telah di evaluasi oleh pembimbing.Contoh halaman Berita Acara 

Bimbingan Skripsi pada lampiran  (1.f) 

Riwayat Hidup 

Halaman ini menjelaskan tentang riwayat hidup penulis diantaranya riwayat 

pendidikan dan riwayat pekerjaan dan orang tua. Contoh halaman Dartar Riwayat 

Hidup lampiran (1.g) 

Abstrak (Abstract) 

Halaman ini berisi intisari tentang skripsi, meliputi tujuan penelitian, alat analisis, 

temuan dan hasil penelitian, ditulis maksimal 250 kata (satu halaman) dengan 

spasi 1.0 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Contoh abstrak dapat 

dilihat pada lampiran (1.h)  

Daftar Isi 

Halaman ini berisi informasi seluruh isi yang ada dalam skripsi secara garis besar 

(sub-sub bahasan) dan diurutkan berdasarkan nomor urut halaman. Contoh daftar 

isi dapat dilihat pada lampiran (1.i) 

Daftar Tabel 

Memuat daftar tabel yang ada di dalam laporan skripsi, Contoh halaman Daftar 

Tabel pada lampiran  (1.j) 

Daftar Gambar 

Memuat daftar gambar yang ada dalam laporan skripsi, Contoh halaman Daftar 

Gambar pada lampiran  (1.k). 

 

7.2.Bagian Isi 

BAB I PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Pada bagian ini berisi fenomena dan permasalahan yang terjadi pada 

obyek penelitian, baik dari segi teoritis maupun praktik yang memotivasi 

atau melatarbelakangi mahasiswa untuk melakukan penelitian. Dalam 



 

 

 
 

latar belakang diuraikan pula penelitian-penelitian terdahulu yang dapat 

memperkuat alasan dilakukannya penelitian. 

2. Rumusan Masalah 

Pada bagian ini berisi uraian pertanyaan yang perlu dijawab dalam 

penelitian. Rumusan masalah dapat disusun dengan benar jika peneliti 

berhasil menggambarkan permasalahan di latar belakang dengan jelas. 

3. Tujuan Penelitian 

Pada bagian ini menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai atau 

diharapkan dari penelitian yang dilakukan dengan menjawab rumusan 

masalah yang ada. 

4. Manfaat Penelitian 

Pada bagian ini diuraikan manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari 

pelaksanaan penelitian, baik itu bagi ilmu pengetahuan, penelitian yang 

akan datang, maupun bagi praktisi bisnis. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

1. Tinjauan Teori 

            Pada tinjauan teori berisi teori-teori terkait tema yang dipilih yang dapat 

menunjang penelitian. Dalam penyusunan tinjauan teori harus ditulis 

secara terarah, sistematis, dan kronologis menurut perkembangan 

pengetahuan muthakir.  

2. Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian terdahulu berisi  hasil penelitian (empirik) terkait tema 

yang dipilih yang dapat menunjang penelitian. Penelitian terdahulu harus 

diuraikan secara sistematis termasuk persamaan dan perbedaannya dengan 

penelitian yang akan dilakukan serta dievaluasi secara cermat, kritis dan 

logis dan dihubungkan dengan masalah yang sedang diteliti. Peninjauan 

bahan pustaka secara cermat akan menghasilkan hipotesis-hipotesis dan 

variabel-variabel yang tepat untuk diuji dalam penelitian yang sedang 

dilakukan. 

3. Kerangka  Pikir dan atau Kerangka Konsepsional Penelitian 

          Pada bagian ini dibangun suatu kerangka pikir dan atau kerangka 



 
 

konsepsional penelitian yang dihasilkan dari teori-teori dan penelitian-

penelitian terdahulu yang telah diuraikan pada bagian Tinjauan Pustaka. 

Dalam penulisan penelitian pada ilmu-ilmu sosial umumnya akan 

menghasilkan kerangka pikir dan atau kerangka konsepsional yang 

digambarkan dengan menggunakan hubungan anak panah.  

4. Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan sementara atas permasalahan penelitian dan 

memerlukan data untuk menguji kebenaran dugaan tersebut. Pada 

penelitian kuantitatif, hipotesis diuji dengan menggunakan teknik-teknik 

statistik. Kendatipun demikian, bukan berarti semua penelitian kuantitatif 

perlu dilakukan uji hipotesis. Pada umumnya penelitian – penelitian yang 

tidak dihipotesiskan adalah penelitian deskriptif (Ronny Kountur; 2003; 

99-107). Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan 

gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada 

perlakuan terhadap obyek yang diteliti. 

BAB III METODE PENELITIAN 

1. Metode Penelitian 

Pada bab ini mahasiswa menjelaskan proses dan cara pengambilan dan 

pengolahan data penelitian dengan menggunakan alat-alat analisis yang 

ada.  

2. Rancangan Penelitian 

Pada bagian ini peneliti menjelaskan rencana dan struktur penelitian yang 

disusun sedemikian rupa dengan tujuan penelitian dapat berjalan dengan 

lancar dan mampu menjawab rumusan masalah penelitian.  Rancangan 

penelitian meliputi  rancangan penelitian kuantitatif, kualitatif dan 

rancangan penelitian campuran (kombinasi).  

3. Definisi Operasional 

Pada bagian ini peneliti menjabarkan variabel penelitian dan konsep dalam 

rincian yang terukur sesuai dengan obyek penelitian. Definisi operasional 

memberikan informasi-informasi yang diperlukan untuk mengukur 

variabel-variabel yang diteliti, sehingga definisi operasional biasanya 



 

 

 
 

dibuat sendiri oleh peneliti 

4. Waktu dan Tempat Penelitian 

Pada bagian ini peneliti menjelaskan waktu dan tempat dilakukan 

penelitian. 

5. Populasi dan Sampel 

Pada bagian ini peneliti menjelaskan besar populasi, besar sampel dan 

teknik pengambilan sampel diikuti alasan pemilihan teknik sampel 

tersebut. 

6. Teknik Analisis Data 

Menjelaskan tata cara analisis data yang didapat dari lapangan baik data 

kunatitatif ataupun kualitatif. 

7. Jenis Data  

Pada bagian ini peneliti menjabarkan data-data yang diperlukan dalam 

penelitian seperti data primer dan data sekunder. 

8. Sumber Data 

Pada bagian ini peneliti menjelaskan sumber atau asal data-data yang 

digunakan yang diperoleh dalam bentuk observasi,wawancara mendalam 

(indepth interview), melalui kuisioner (instrument penelitian dalam bentuk 

daftar pertanyaan). Instrumen Penelitian menjabarkan bermacam-macam 

instrumen penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data. Dalam 

bagian ini juga perlu disertai uraian tentang validitas dan reliabilitasnya, 

serta alasan menggunakan instrumen tersebut untuk mnegukur obyek 

penelitian. 

9. Uji persyaratan Ekonomitrika (jika ada) 

Pada bagian ini diuraikan tentang persyaratan-persyaratan ekonomitrika.  

10. Teknik Analisis Data 

Pada bagian ini peneliti menjelaskan teknik analisis data yang akan 

digunakan termasuk alasan pemilihan teknik analisis tersebut,  

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

1. Gambaran Umum Objek Penelitian  



 
 

Pada bagian ini peneliti harus memberikan gambaran secara singkat dan 

jelas mengenai obyek atau tempat penelitian 

2. Deskripsi Variabel Penelitian 

Pada bagian ini peneliti mendeskripsikan variabel penelitian yang 

digunakan. 

3. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Variabel (Jika Ada) 

Pada bagian ini peneliti menjelaskan secara detail hasil uji validitas dan 

reliabilitas instrumen penelitian; apakah seluruh butir pertanyaan yang 

digunakan memenuhi syarat validitas dan reliabilitas atau beberapa butir 

pertanyaan harus dihapus karena tidak valid dan reliabel 

4. Pengujian Persyaratan Ekonomitrika 

Pada bagian ini menguraikan hasil pengujian persyaratan ekonomitrika 

5. Hasil Penelitian 

Menguraikan tentang hasil penelitian termasuk hasil-hasil pengujian 

hipotesis (jika ada).  

6. Pembahasan 

           Pada bagian ini peneliti memberikan pembahasan dan interpretasi atas 

hasil penelitian yang telah dilakukan pada Bab IV sebelumnya. Peneliti 

harus mampu mengungkapkan alur logis atas hasil analisis tersebut 

dengan mengaitkan dengan teori-teori dan penelitian-penelitian terdahulu 

yang sudah dikumpulkan pada Bab II. Dalam hal ini peneliti perlu 

melakukan evaluasi secara kritis antara hasil analisis penelitian yang telah 

dilakukan dengan teori-teori dan penelitian-penelitian terdahulu. 

Terkadang hasil perhitungan statistik bertolak belakang dengan teori-teori, 

sehingga peneliti perlu menjelaskan mengapa hal tersebut dapat terjadi. 

Pada bagian ini juga perlu dijelaskan manfaat hasil penelitian, kesulitan-

kesulitan yang dialami dalam penelitian, serta kemungkinan untuk 

pengembangan penelitian tersebut di masa datang  

 

 

 



 

 

 
 

BAB V PENUTUP 

1. Simpulan  

           Simpulan merupakan rangkuman dari pembahasan hasil penelitian yang 

menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pembahasan yang 

dilakukan secara mendalam dan dengan cermat akan membuat peneliti 

mampu melihat adanya hal-hal menonjol atau penemuan yang dinilai 

penting. Penemuan tersebut dapat ditarik sebagai kesimpulan penelitian. 

2. Saran - saran 

Pada bagian ini peneliti menjabarkan saran implikatif baik bagi praktisi 

bisnis, bagi pengembangan ilmu manajemen dan pelaksanaan penelitian 

pada masa datang berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.    

7.3.Bagian Akhir 

1. Daftar Pustaka 

Pada bagian ini memuat daftar referensi (buku, jurnal, dan sumber-sumber 

lain) yang digunakan dalam laporan penelitian. Dalam menyusun daftar 

pustaka, STIE Tenggarong menggunakan American Psychological 

Association (APA) style yang dapat dilihat pada Pedoman Penulisan 

Skripsi STIE Tenggarong. 

2. Lampiran 

Pada bagian ini memuat penjelasan tambahan; dapat berupa kuisioener, 

gambar, grafik, tabel, perhitungan-perhitungan atau uraian yang 

merupakan penjelasan rinci dari yang disajikan pada bagian-bagian terkait 

sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB  VIII 

EVALUASI PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI SERTA SANKSI 

8.1. Sidang Ujian Skripsi  

Dilaksanakan setelah semua ketentuan yang di syaratkan terpenuhi termasuk 

administrasi,sks,proposal maupun skripsi telah disetujui dan telah ditanda tangani 

oleh pembimbing. 

8.2. Sasaran Evaluasi  

Dalam ujian skripsi,sasaran evaluasi adalah sebagai berikut: 

1. Ujian Proposal 

Aspek penilaian 

a. Pendahuluan 

Ketajaman latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, dan 

kegunaan penelitian dengan skala nilai yang ditentukan adalah : 

1) Tidak Tajam, 2) Kurang Tajam, 3) Cukup Tajam, 4) Sangat 

tajam. 

b. Dasar Teori 

Relevan atau sesuai dengan topik masalah dan hipotesis 

penelitian. skala nilai yang digunakan adalah : 1). Tidak relevan, 

2). Kurang relevan, 3) Cukup relevan, dan 4). Sangat relevan.  

c. Kemutahiran 

Sumber referensi atau buku atau jurnal yang digunakan dengan 

skala penilaian adalah : 1). Tidak mutahir, 2). Kurang mutahir, 3). 

Kurang mutahir, dan 4). Sangat mutahir. 

d. Jumlah Sumber 

Referensi buku atau jurnal atau pendapat yang dikutip dengan 

kriterian penilaian adalah : 1) kurang, 2). Cukup, 3). Banyak, dan 

4) sangat banyak. 

e. Metode Penelitian 

Kesesuaian atau ketajaman alat analisis dengan masalah dan 

tujuan hipotesis. Kriterian penilaian yang diberikan adalah : 1). 



 

 

 
 

Tidak sesuai, 2) kurang sesuai, 3). Cukup sesuai, dan 4) sangat 

sesuai. Untuk ketajaman definisi operasional dan rincian data 

yang diperlukan dengan kriteria penilaian adalah : 1). Tidak 

tajam, 2). Kurang tajam, 3). Cukup tajam, dan 4). Sangat tajam, 

dan ketetapan penentuan sampel dan jangkauan penelitian dengan 

kriteria penilaian adalah : 1). Tidak tepat, 2). Kurang tepat, 3). 

Cukup tepat, dan sangat tepat. 

f. Kemampuan 

Mengemukakan pendapat presentasi, penyajian presentasi atau 

penyajian proposal atau menjawab berbagai pertanyaan, dengan 

kriteria penilaian adalah : 1). Tidak mampu, 2) kurang mampu, 

3). Cukup mampu, dan 4). Sangat mampu. 

g. Sistematika 

Penulisan, cara pengetikan catatan kaki, daftar pustaka, tabel dan 

lain sebagainya yang ada keterkaitannya dengan sistimatika 

penyusunan dan penulisan skripsi dengn kriteria penilaian adalah 

: 1). Tidak baik, 2). Kurang baik, 3). Cukup baik, dan 4). Sangat 

baik. Penggunaan Bahasa atau gaya Bahasa dalam ragam lisan 

maupun tulisan dengan kriteria penilaian adalah : 1). Tidak baik, 

2). Kurang baik, 3). Cukup baik, dan 4). Sangat baik, dan 

penampilan diri atau kesiapan diri, bahan peralatan ujian skripsi 

dengan kriteria penilaian adalah : : 1). Tidak baik, 2). Kurang 

baik, 3). Cukup baik, dan 4). Sangat baik. 

 

2.  Ujian Akhir 

Aspek penilaian 

a. dipenuhi tidaknya perbaikan pada seminar 1. Dengan skala nilai 1). 

Tidak atau kurang dipenuhi, dan 2). Dipenuhi. 

b. Kemampuan menjelaskan kaitan topik atau masalah dengan teori 

yang dikemukakan dalam masalah skripsi yang bersangkutan. 

Skala nilai 1). Tidak mampu, 2). Kurang mampu, 3). Cukup 



 
 

mampu, 4). Sangat mampu. 

c. Kemampuan menjelaskan kaitan hipotesis dengan teori yang 

dikemukakan dalam skripsi yang bersangkutan. Skala nilai          

1). Tidak mampu, 2). Kurang mampu, 3). Cukup mampu,                 

dan 4).  Sangat mampu. 

d. Kemampuan menjelaskan kaitan alat analisis  dan teori yang 

dikemukakan dalam skripsi yang bersangkutan. Skala nilai yang 

digunakan 1). Tidak mampu, 2). Kurang mampu, 3). Cukup 

mampu, dan 4).  Sangat mampu. 

e. Kemampuan menjelaskan kaitan tujuan penelitian dengan hasil-

hasil. Skala nilai yang digunakan 1). Tidak mampu, 2). Kurang 

mampu, 3). Cukup mampu, dan 4).  Sangat mampu. 

f. Kemampuan menjelaskan kaitan hasil penelitian (Pembahasan) 

dengan kesimpulan dan saran. Skala nilai yang digunakan 1). 

Tidak mampu, 2). Kurang mampu, 3). Cukup mampu, dan 4).  

Sangat mampu. 

 

8.3. Tim Evaluasi Penguji 

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua STIE Tenggarong sesuai dengan waktu 

pelaksanaan ujian skripsi. 

8.4. Hasil Evaluasi Penguji  

 

1. Dalam sidang ujian yang dilaksanakan, dimungkinkan adanya 

masukan baru dari penguji yang mengusulkan dalam penyusunan dan 

penulisan skripsi. Pada akhir ujian apabila diputuskan untuk 

memperbaiki maka mahasiswa harus memperbaikinya. 

2. Ketentuan memperbaiki disampaikan oleh sekretaris panitia ujian atau 

ketua tim penguji. 

3. Pembimbing utama dan pembimbing pendamping bertanggung jawab 

atas perbaikan yang telah di disampaikan oleh sekretaris panitia ujian 

atau ketua tim penguji. 



 

 

 
 

4. Hasil perbaikan yang dilakukan oleh mahasiswa yang telah 

ditandatangani oleh tim penguji, pembimbing utama dan pembimbing 

pendamping diserahkan kepada Ketua Program Studi. 

8.5. Yudisium 

IPK akhir studi mahasiswa adalah penentu Yudisium dan dapat dilaksanakan, 

walaupun pada ujian sarjana mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan harus 

memperbaiki skripsinya, kecuali kalau ujian komprehensifnya dinyatakan harus 

diulang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB IX 

CARA PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI 

10.1. Bahasa 

Skripsi merupakan bentuk karya ilmiah, sehingga perlu ditulis menggunakan 

bahasa ilmiah. Ciri-ciri bahasa ilmiah adalah sebagai berikut: 

1. Mematuhi ejaan yang berlaku dan menggunakan tatatulis yang lazim; 

2. Menggunakan bahasa resmi; 

3. Menggunakan istilah-istilah yang tepat; 

4. Menghindari kata-kata yang mengandung makna ganda (ambigu); 

5. Runtutan pemikiran harus logis dan alur penulisan lancer; 

6. Menghindari aspek perasaan penulis, artinya hal-hal yang diungkapkan 

harus rasional tanpa tambahan pendapat subjektif dan emosional penulis. 

Selanjutnya, ciri-ciri penelitian ilmiah yang baik (hallmarks of scientific 

research) adalah sebagai berikut: 

1. Memiliki Tujuan Yang Jelas (Purposiveness); 

2. Teliti, memiliki dasar teori dan disain metodologi yang baik (Rigor); 

3. Mampu menguji hipotesis atau dugaan secara logis (Testability); 

4. Pengujian dapat diulang untuk kasus yang sama atau yang sejenis 

(Replicability) 

5. Berdasarkan fakta dari data aktual: tidak subjektif dan emosional 

(Objectivity;) 

6. Mampu digeneralisasikan. Semakin luas ruang lingkup penggunaan 

hasilnya semakin berguna (Generalizability); 

7. Hasil penelitian mendekati kondisi nyata berdasarkan suatu sampel 

(Precision); 

8. Kesederhanaan dalam pemaparan masalah dan metode penelitiannya 

(Parsimony). 

 



 

 

 
 

10.2. Teknik Penomoran 

10.2.1. Penomoran Bab dan Subbab 

a. Nomor dan judul Bab diposisikan di tengah, ditulis menggunakan 

huruf kapital dengan ukuran 12 times new roman, tebal (bold)  

b. Nomor dan judul subbab dimulai dari sebelah kiri, ditulis dengan 

menggunakan huruf kapital pada awal kata (contoh: Tujuan 

Penelitian), dengan ukuran 12, tebal (bold)  

c. Bab diberikan nomor dengan menggunakan angka romawi (I, II, III 

….dst) 

d. Subbab diberikan nomor dengan menggunakan angka latin, 

mengacu pada nomor Bab demikian juga untuk anak Subbab. 

Contoh: 

          BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA ……………………… (Judul Bab) 

2.1 Tinjauan Teori ……….. (Judul 

Subbab)  

2.1.1 Manajemen pemasaran .……… (Judul anak Subbab, demikian selanjutnya 

untuk penulisan anak subbab). 

 

10.2.2. Penomoran 

Halaman  

a. Pada Bagian Awal, nomor halaman ditulis dengan angka romawi huruf 

kecil (i,ii,iii,iv,), diposisikan di tengah bawah (2 cm dari bawah). Khusus pada 

halaman judul dan halaman pengesahan, nomor halaman tidak perlu 

dicantumkan atau diketik namun tetap dihitung. 

b. Pada Bagian Tengah (Isi), nomor halaman ditulis dengan angka latin. 

Halaman pertama dari bab pertama adalah halaman nomor satu. Untuk 

setiap awal bab, nomor halaman tidak ditampilkan, selanjutnya untuk 

halaman lainnya diposisikan di pojok kanan atas.  

c. Pada Bagian Akhir, nomor halaman untuk daftar pustaka merupakan 

penomoran lanjutan dari bagian isi, pada halaman pertama daftar pustaka 



 
 

nomor halaman tidak ditampilkan. Pada halaman lampiran merupakan 

kelanjutan dari halaman daftar pustaka halaman pertama lampiran tidak 

ditampilkan.  

d. Lampiran surat pengantar dan surat balasan pada objek penelitian tidak 

diberi nomor halaman.  

e. Berita acara bimbingan skripsi tidak diberi nomor halaman 

f. Lembar revisi seminar skripsi tidak diberi nomor halaman 

g. Lembar Berita Acara Ujian Skripsi, SK Pembimbing  tidak dilampirkan 

 

10.2.3. Pemberian Judul dan Penomoran Gambar, Grafik dan Tabel 

a. Judul gambar dan grafik diketik di bagian bawah tengah dari gambar, 

dengan mencantumkan sumber yang diketik di bawah tepi sebelah kiri.  

b. Sumber gambar dan grafik disertai tahun. 

c. Judul tabel diketik di sebelah atas tengah dari table, dengan mencantumkan 

sumber yang diketik di bawah tepi sebelah kiri.  

d. Judul table disertai dengan tahun. 

e. Penomoran tergantung dari bab mana gambar, grafik atau tabel berada. 

Misalnya tabel 2.1 berarti merupakan tabel pertama yang ada di Bab II.  

 

10.3. Teknik Pengetikan 

a. Kertas dan Sampul 

1. Untuk sampul menggunakan kertas Buffalo atau Linen berwarna 

kuning muda 

2. Untuk materi menggunakan kertas HVS berat 80 gram, ukuran A4 

(21,5x29,7), berwarna putih 

b. Pengetikan Naskah 

1. Naskah diketik dengan menggunakan komputer 

2. Jarak tepi (margin )sebagai berikut: 

4 cm dari tepi atas 3 cm dari tepi bawah 

4 cm dari tepi kiri 3 cm dari tepi kanan 

3. Jarak spasi adalah 2,0 kecuali pada abstrak, grafik dan tabel 



 

 

 
 

menggunakan spasi 1,0. 

4. Seluruh naskah mulai dari halaman sampul hingga daftar pustaka 

menggunakan jenis huruf Times New Roman dengan ukuran dan 

variasi huruf sebagai berikut: 

Judul Bab   : 12 / Tebal dan menggunakan huruf besar 

Isi    : 12 / Normal  

Subbab   : 12 / Tebal 

Kata-kata dalam bahasa asing : 12/cetak miring (italic)  

5. Awal paragraf dimulai pada ketukan 6-7 dari tepi kiri 

6. Hasil penulisan skripsi dijilid dalam bentuk buku 

 

10.4. Penyajian Tabel dan Gambar 

10.4.1. Penyajian tabel  

a. Judul tabel ditulis secara singkat dan jelas, diposisikan di atas tabel tanpa 

diakhiri titik dan ditulis dengan tebal.  

b. Huruf pertama pada kata pertama judul ditulis dengan huruf besar dan 

kata selanjutnya dengan huruf kecil.  

c. Jika judul tabel lebih dari satu baris maka harus ditulis dengan satu spasi 

(spasi 1,0).  

d. Pada prinsipnya tabel tidak boleh dipenggal. Maka jika tabel berukuran 

cukup besar, ukuran huruf dapat diperkecil namun harus tetap mudah 

terbaca. 

e. Jika tabel terpaksa harus dipenggal, maka pada halaman lanjutan tabel 

dicantumkan nomor tabel dan ditulis kata (lanjutan) tanpa judul.  

f. Jika tabel harus dibuat dalam bentuk horisontal (landscape), maka bagian 

atas tabel harus diletakkan di sebelah kiri.  

g. Tabel yang lebih dari 2 halaman harus ditempatkan pada lampiran.  

h. Untuk tabel yang memodifikasi beberapa data yang berasal dari berbagai 

sumber, maka sitasi ditunjukkan dengan simbol pada data dan di bagian 

bawah tabel dituliskan referensi yang dimaksudkan 

 



 
 

10.4.2. Penyajian Gambar dan Grafik 

a. Judul gambar atau grafik diletakkan di bawah gambar atau grafik tanpa 

diakhiri titik dan ditulis dengan huruf tebal.  

b. Huruf pertama pada kata pertama judul ditulis dengan huruf besar dan 

kata selanjutnya dengan huruf kecil.  

c. Jika judul gambar atau grafik lebih dari satu baris maka harus ditulis satu 

spasi.(spasi 1,0) 

d.  Keterangan gambar atau grafik harus dituliskan pada tempat-tempat yang 

kosong di dalam gambar bukan pada halaman lain. 

e. Untuk gambar atau grafik yang terdiri dari beberapa bagian harus 

digunakan keterangan urutan menggunakan (a), (b), dan seterusnya. 

Seluruh gambar harus diatur pada satu halaman yang sama.  

f. Untuk gambar berwarna sebaiknya dicetak warna atau diatur dengan 

pewarnaan yang kontras.  

g. Jika gambar dikutip dari referensi maka sitasi dituliskan pada bagian akhir 

judul gambar. 

 

10.5. Penulisan Sitasi Pustaka 

Sitasi pustaka yang berlaku di STIE Tenggarong mengacu pada American 

Psychological Association (APA) style  

Contoh:  

a. Penulis Tunggal 

Berdasarkan American Psychological Association (APA) style, untuk membuat 

sitasi pustaka jika penulis tunggal adalah: 

 Nama Belakang Penulis (Tahun); digunakan sebelum kalimat 

Contoh: Kotler (2012) menyatakan ...  

  Menurut Kotler (2014) …...  

 (Nama Belakang Penulis, Tahun); digunakan pada akhir kalimat 

Contoh: Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). 



 

 

 
 

b. Penulis Dua Orang atau Lebih 

Berdasarkan American Psychological Association (APA) style, untuk membuat 

sitasi pustaka jika penulis dua orang atau lebih adalah: 

 Nama Belakang Penulis I dan Nama Belakang Penulis II (Tahun); digunakan 

sebelum kalimat 

Contoh: Kotler dan Keller (2009) menyatakan bahwa ...  

 (Nama Belakang Penulis I dan Nama Belakang Penulis II, Tahun); digunakan 

pada akhir kalimat 

Contoh: Nilai pelanggan merupakan kombinasi kualitas, pelayanan, harga dari 

suatu penawaran produk (Kotler dan Keller, 2009) 

 

 Jika penulis berjumlah lebih dari tiga orang maka cukup ditulis nama 

belakang penulis pertama dan yang lainnya disingkat dengan et.al. atau dkk. 

Contoh: Nagle et.al. (2004) menyatakan bahwa ...  

  Nagle, dkk. (2004) berpendapat ….. 

 

c. Sitasi Berasal dari Pustaka Sekunder 

 Jika sitasi terpaksa harus berasal dari bukan sumber asli, maka penulisannya 

adalah:  

Dalam Maxwell (1999) Moore menyatakan bahwa ….. 

*Hanya pustaka yang dibaca yang harus dimasukkan ke dalam daftar pustaka, 

sehingga pada daftar pustaka kita memasukkan Maxwell bukan Moore. 

 

10.6. Jumlah Pustaka 

Pustaka yang merupakan teori atau buku minimal 10 dan merupakan yang 

terbaru. Sedangkan pustaka berupa jurnal, skripsi, tesis, dan desertasi minimal 25. 

 

10.7. Penulisan Kutipan 

Peneliti biasanya akan mengutip kata-kata dari peneliti-peneliti terdahulu, 

buku, dan sumber-sumber lainnya sebagai tinjauan pustaka dalam penelitiannya. 



 
 

Beberapa cara penulisan kutipan adalah sebagai berikut: 

a. Kutipan langsung (Direct Quatation) 

Terdiri dari kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Kutipan 

langsung pendek biasanya untuk mengutip rumus, definisi, pernyataan ilmiah dan 

sebagainya.  Cara mengutipnya cukup dimasukkan ke dalam teks/diintegrasikan 

dalam teks. 

Contoh: 

Menurut Robbin (2001) perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang 

menyelidiki dampak perorangan, kelompok dan struktur pada perilaku dalam 

organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan semacam itu untuk 

memperbaiki keefektifan organisasi. 

b. Kutipan tidak langsung (Indirect Quatation)  

Kutipan yang tidak persis sama dengan sumber aslinya, karena merupakan 

ringkasan atau pokok-pokok yang disusun menurut jalan pikiran pengutip. Baik 

kutipan tidak langsung pendek maupun panjang harus dimasukkan ke dalam 

kalimat atau alinea. Dalam kutipan tidak langsung pengutip tetap tidak boleh 

memasukkan pendapatnya sendiri.  

Contoh: 

Argumentasi pada dasarnya merupakan tulisan yang bertujuan mempengaruhi 

keyakinan pembaca agar yakin akan pendapat penulis bahkan mau melakukan apa 

yang dikatakan penulis (Keraf, 1983). 

10.8. Penulisan Daftar 

Pustaka  

9.8.1 Penyusunan Daftar Pustaka 

a. Sitasi pustaka memiliki hubungan yang erat dengan daftar pustaka. 

Jumlah sumber acuan yang dikutip di teks harus sama dengan jumlah 

sumber acuan yang ada di daftar pustaka. Secara berurutan, unsur-unsur 

yang harus dicantumkan dalam penulisan daftar pustaka dan dipisahkan 

oleh titik (.) adalah: (1) nama penulis ditulis dengan urutan nama 

belakang, (koma) inisial nama lainnya diikuti titik (.) (2) tahun 

penerbitan (3) judul, termasuk subjudul (4) tempat penerbitan (5) nama 



 

 

 
 

penerbit.  

b. Jika penulis lebih dari satu, cara penulisannya sama dengan penulis 

pertama, namun antara nama penulis satu dan penulis dua diberikan 

penghubung “dan” 

c.  Jika penulis lebih dari tiga, maka cukup menuliskan nama penulis 

pertama diikuti et. al 

d. Daftar pustaka ditulis dengan spasi tunggal (1,0), jarak daftar pustaka 

satu dan daftar pustaka lainnya diberikan spasi 2,0 

e.  Jika penulisan sebuah daftar pustaka lebih dari satu baris, maka baris 

kedua dan seterusnya menjorok ke dalam 5 (lima) ketukan. 

f. Gelar kesarjanaan dan gelar-gelar lainnya tidak perlu dicantumkan dalam 

penulisan nama, kecuali untuk ucapan terima kasih dalam kata pengantar 

g. Untuk referensi tanpa nama penulis gunakan istilah “anonim” 

h. Daftar pustaka harus disusun menurut urutan abjad nama belakang 

penulis pertama 

 

9.8.2 Tata Cara Penulisan Daftar Pustaka 

Berikut dipaparkan tata cara penulisan daftar pustaka berbagai sumber: 

a. Sumber dari Buku 

Tipe Buku Contoh Penulisan Daftar Pustaka 

1 Penulis Nama belakang penulis, Inisial nama. (Tahun). Judul buku. Edisi (hanya 

jika bukan edisi pertama). Tempat penerbitan (harus merupakan kota, 

bukan Negara): Nama penerbit. 

 

Sukirno, S. (2013). Pengantar Teori Ekonomi Mikro, edisi 3. Jakarta: 

Raja Grafindo. 

2 penulis atau lebih Nama belakang penulis I, Inisial nama. dan Nama belakang penulis II, 

Inisial nama. (Tahun). Judul buku, edisi (hanya jika bukan edisi 

pertama). Tempat penerbitan (harus merupakan kota, bukan Negara): 

Nama penerbit. 

 

Kotler, P. dan Keller, K.L. (2012). Marketing Management, edisi 14. 

New Jersey: Prentice Hall. 

 

Turabian, K. L, Booth, W. C., dan Colomb, G. G. (2007). A Manual for 

Writers of Research Papers, Theses, and Disertations: Chicago 

Style for Students and Researchers. Chicago: University of 

Chicago Press. 



 
 

Terjemahan Nama belakang penulis, Inisial nama. Tahun. Judul buku. (Nama 

Penerjemah). Tempat penerbitan: Nama penerbit. 

 

Kotler, P. dan Keller, K.L. (2009). Manajemen Pemasaran, edisi 13, 

Jilid 1. (Bob Sabran, Pentj.).  Jakarta: Erlangga. 

Penulis dengan karya 

lebih dari 1 di tahun 

yang sama 

Nama belakang penulis, Inisial nama. (Tahun) diikuti huruf. Judul Buku. 

Tempat penerbitan: Nama penerbit. 

 

Soros, G. (1966)a. The road to serfdom. Chicago: University of Chicago 

Press.  

Soros, G. (1966)b. Beyond the road to serfdom. Chicago: University of 

Chicago Press. 

 

Buku Online Nama belakang penulis, Inisial nama. (Tahun). Judul buku, [e-book]. 

Tempat penerbitan (jika diketahui): Nama penerbit. Tersedia di: sumber 

buku dan alamat web [Tanggal akses] 

 

Griffin, R. W. dan Moorhead, G. (2014). Organizational Behaviour: 

Managing People and Organizations, edisi 11, [e-book]. South 

Western, Cengange Leaening. Tersedia di: Google Book 

http://booksgoogle.com [Diakses pada 05 Januari 2016] 

 

b.  Sumber dari Artikel Jurnal  

Tipe Artikel Contoh Penulisan Daftar Pustaka 

Artikel Jurnal Cetak Nama belakang penulis, Inisial nama. (Tahun). Judul artikel. Judul 

lengkap jurnal, nomor volume (isu/nomor bagian), Halaman artikel. 

 

Atmini, S. (2005). Persepsi Bank Terhadap Kualitas Laporan Keuangan: 

Studi Empiris pada Bank Jawa Timur. Jurnal Riset Akuntansi 

Indonesia, Volume VIII, pp. 15-30. 

 

Artikel Jurnal yang 

diakses dari Database 

Untuk artikel jurnal dari sumber elektronik diakses melalui database 

terproteksi password maka: 

Nama belakang penulis, Inisial nama. (Tahun). Judul artikel. Judul 

lengkap jurnal, [tipe media] nomor volume (isu/nomor bagian), Halaman 

artikel. Tersedia dari: Nama database dan alamat web [Tanggal akses]. 

 

Duffy, D.L. (2003). Internal and external factors which affect customer 

loyalty. Journal of Consumer Marketing, [e-journal]. 20(5), 

pp.480 – 485. Tersedia dari: Emerald Insight 

<http://www.emeraldinsight.com/> 

Artikel dalam Buku 

Kumpulan Artikel 

Nama belakang penulis, Inisial nama. (Tahun). Judul artikel. Judul buku 

kumpulan artikel 

 

Koespandi, B. (1990). Karakteristik penelitian Kualitatif. Simposium 

Nasional Akuntansi V. Surabaya. 

 

c. Sumber dari Majalah/Koran 

Tipe Majalah/Koran Contoh Penulisan Daftar Pustaka 

Artikel Koran Cetak Nama belakang penulis, Inisial nama. (Tahun). Judul artikel atau 

http://booksgoogle.com/


 

 

 
 

Kepala kolom. Nama Koran. Tanggal dan bulan, halaman dan baris 

kolom. 

 

Nurul, B. (2016). Kebutuhan Gula Naik 10% per Hari. Jawa Pos. 25 

Mei, p. 4b. 

Koran tanpa Nama Penulis Nama Koran. (Tahun). Judul Artikel atau Kepala kolom. Tanggal dan 

bulan, halaman dan baris kolom. 

 

Jawa Pos. (2016). Kebutuhan Gula Naik 10% per Hari. 25 Mei, p. 

4b. 

Artikel Koran/Majalah 

diakses dari Internet 

Nama belakang penulis, Inisial nama. (Tahun). Judul artikel. Nama 

Koran/majalah, [Online] Tanggal editorial. Tersedia di: alamat web 

[Tanggal Akses].  

 

Aldila, R. (2016). PM Jepang Khawatir Kasus Lehman Brothers 

Terulang. Okezone, [Online] 26 Februari. Tersedia di: 

http://economy.okezone.com/read/2016/02/26/20/1398770/pm-

jepang-khawatir-kasus-lehman-brothers-terulang [Diakses Pada 

05 Maret 2016]. 

 

d. Sumber-Sumber Lainnya 

Jenis Sumber Contoh Penulisan Daftar Pustaka 

Laporan Tahunan 

Perusahaan 

Nama perusahaan. (Tahun). Judul lengkap laporan tahunan. Tempat 

penerbitan: Nama penerbit. 

 

Unilever. (2015). Annual Report and Accounts 2015. London: 

Unilever. 

Tesis atau Disertasi Nama belakang penulis, Inisial nama. (Tahun). Judul Tesis/Disertasi. 

Tipe kualifikasi. Nama Perguruan Tinggi. 

 

Saleh, M. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan 

Pelanggan Menginap di Hotel Aston Samarinda. Tesis. 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong. 

Publikasi dari Website Nama penulis/Nama perusahaan. (Tahun). Judul dokumen. [tipe 

media] Tempat Penerbitan: Nama Penerbit. Tersedia di: alamat web 

[Tanggal akses]. 

 

ButarButar, B. S. (2016). Garuda Raih “Asia’s Most Powerful 

Brand”. [Online] PT. Garuda Indonesia. Tersedia di: 

https://www.garuda-indonesia.com/id/id/news-and-

events/garuda-raih-asias-most-powerful-brand-awards.page? 

[Diakses Pada 20 Mei 2016]. 

 

 

 

 

 

http://economy.okezone.com/read/2016/02/26/20/1398770/pm-jepang-khawatir-kasus-lehman-brothers-terulang
http://economy.okezone.com/read/2016/02/26/20/1398770/pm-jepang-khawatir-kasus-lehman-brothers-terulang
https://www.garuda-indonesia.com/id/id/news-and-events/garuda-raih-asias-most-powerful-brand-awards.page
https://www.garuda-indonesia.com/id/id/news-and-events/garuda-raih-asias-most-powerful-brand-awards.page
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Lampiran (1.b): Contoh halaman judul 
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Lampiran (1.c): Contoh Halaman Pengesahan 

HALAMAN PENGESAHAN 
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KETUA 
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Lampiran (1.d): Contoh  Pernyataan Orisinalitas Skripsi 

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, ABDUL HAFID,                              

NPM : 12.113.058.20102.000393, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : 

ANALISIS PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP 

PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT. RADIANT UTAMA 

INTERINSCO Tbk. CABANG BALIKPAPAN adalah hasil tulisan saya sendiri. 

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak 

terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dalam cara 

menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang 

menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya 

akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau 

keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang 

lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. 

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di 

atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi 

yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti 

bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain 

seolaholah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang diberikan 

oleh universitas batal saya terima. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada 

paksaan dan tekanan dari pihak manapun juga. 

Tenggarong,    Juni    2016 

Yang membuat pernyataan 

 

 

Materai  6000 

 

 

ABDUL HAFID                              

NPM : 12.113.058.20102.000393 



 

 

 
 

Lampiran (1.e): Contoh  Kata Pengantar 

 

 

KATA PENGANTAR 

 

 

 

 

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa karena atas 

rahmat yang diberikan sehingga penulisan ini dapat terselesaiakan dengan baik 

dan sesuai jadwal. 

Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan banyak terima kasih 

kepada pihak – pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini 

antara lain kepada : 

1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong beserta jajarannya, yang 

telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan 

Pendidikan Tinggi. 

2. Bapak Dr. Ir. Ida Bagus Made Agung Dwijatenaya,M.,Si selaku dosen 

pembimbing I yang telah banyak mencurahkan tenaga dan saran. 

3. Bapak Johansyah, SE.,MM. selaku dosen pembimbing II, yang telah 

berkenan memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi 

ini. 

4. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuannya sejak 

dimulainya perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini.  

5. Pimpinan  PT. RADIANT UTAMA INTERINSCO Tbk. CABANG 

BALIKPAPAN dan seluruh karyawan yang telah memberikan ijin dan 



 
 

memberi bantuan kepada peneliti untuk mengadakan penelitian serta 
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ABSTRAK 

 
Lingkungan bisnis semakin kompetitif sehingga memaksa pelaku bisnis untuk tidak hanya 

mengejar kepuasan pelanggan melaikan juga harus mampu membuat mereka loyal kepada 

bisnis maupun produk mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana 

pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan. Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif dan teknik pengambilan sampel purposive dan instrument penelitian berupa 

kuisioner yanfg dianalisis menggunakan Structural Equation Model (SEM). Hail temuan 

penelitian ini mengungkapkan bahwa lima (5) dimensi kualitas pelayanan antara lain 

physical evidence, emphaty, reliability, assurance, dan responsibility secara positif 

mempengaruhi kualitas pelayanan. Selain itu, ditemukan pula bahwa kepuasan pelanggan 

adalah faktor pendahulu loyalitas pelanggan. Pengaruh langsung kualitas pelayanan 

terhadap loyalitas pelanggan ditemukan tidak signifikan pada penelitian ini.  

Kata Kunci: kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan 
 

 

ABSTRACT 
The aim of the research is to analyze how the service quality can affect customer 

satisfaction in shaping costumer loyalty. The research is quantitative and uses 

non-probability purposive sampling technique. The instrument of the research 

uses questionnaires which were analyzed with Structural Equation Modeling 

(SEM). The result of the research shows that the five dimension which are physical 

evidence, emphaty, reliability, assurance, dan responsibility positively affect the service 

quality. The other results show that customer satisfaction is a preceding factor of 

customer loyalty. However, the direct effect of service quality on customer loyalty 

found to be insignificant in this research 

Keywords: service quality, customer satisfaction, customer loyalty 
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