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PRAKATA

Skripsi adalah karya ilmiah mahasiswa sebagai hasil penelitian mandiri
yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana. Skripsi
merupakan mata kuliah pengunci seluruh rangkaian mata kuliah pada program
sarjana. Proses penyelesaian dilakukan dengan berpedoman pada kaidah dan
struktur penelitian ilmiah yang telah ditentukan. Dalam menyusun skripsi,
mahasiswa akan dibimbing oleh tim pembimbing yang bertugas memberikan
arahan dan masukan agar yang dihasilkan dapat memenuhi kriteria dan
persyaratan yang ditentukan.
Beberapa materi dalam panduan ini merupakan saduran bebas dari
berbagai buku panduan penyusunan skripsi dan karya ilmiah di universitas
negeri maupun swasta di Indonesia, yang digunakan sebagai bahan pengaya.
Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam
penyusunan buku panduan ini. Saran dan kritik sangat kami harapkan demi
semakin sempurnanya buku pedoman ini.

Surabaya
Agustus 2017

Tim Penyusun
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1.

Pendahuluan
Penulisan karya ilmiah merupakan salah satu ciri pokok kegiatan perguruan tinggi.
Karya ilmiah adalah karya tulis atau bentuk lainnya yang telah diakui dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi atau seni yang ditulis atau dikerjaan sesuai dengan tata cara
ilmiah, dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati atau
ditetapkan. Melalui pembuatan karya ilmiah, anggota masyarakat akademik pada suatu
perguruan tinggi dapat mengkomunikasikan informasi baru, gagasan, kajian, atau hasil
penelitian. Untuk pelaporan karya ilmiah diperlukan suatu pedoman tentang pembuatan
karya ilmiah, khususnya karya ilmiah tertulis. Pedoman penulisan karya ilmiah ini
memberikan petunjuk tentang cara menulis karya ilmiah yang berupa skripsi serta
sebagai bentuk pelaksanaan Surat Edaran Dikti nomor 152/E/T/2012 (terlampir)

2.

Kode Etik Penulisan Karya Ilmiah
Penulis harus menghindarkan diri dari tindak kecurangan yang lazim disebut
plagiasi. Plagiasi merupakan tindakan berupa pengambilan tulisan atau pemikiran orang
lain yang diaku sebagai hasil tulisan atau hasil pemikirannya sendiri. Oleh karena itu,
penulis skripsi wajib membuat dan mencantumkan pernyataan dalam skripsi bahwa
karyanya itu bukan merupakan pengambilalihan atau plagiasi tulisan dari pemikiran
orang lain.
Dalam menulis karya ilmiah, rujuk-merujuk dan kutip-mengutip merupakan
kegiatan yang tidak dapat dihindari. Kegiatan ini sangat dianjurkan, karena perujukan
dan pengutipan akan membantu pengembangan ilmu. Dalam menggunakan bahan dari
suatu sumber (misalnya instrumen, bagan, gambar, dan tabel). Penulis wajib meminta
ijin kepada pemilik bahan tersebut. Permintaan ijin dilakukan secara tertulis. Jika pemilik
bahan tidak dapat dijangkau, penulis harus menyebutkan sumbernya dengan menjelaskan
apakah bahan tersebut diambil secara utuh, diambil sebagian, dimodifikasi, atau
dikembangkan. Sehubungan dengan hal ini, setiap penulis karya ilmiah di STIE IBMT
Surabaya mempelajari Peraturan Mendiknas Nomor 17 Tahun 2010 mengenai
Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dan cara menghindari
tindak penjiplakan (terlampir).
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3.

Persyaratan Pengajuan
Untuk persyaratan pengajuan skripsi adalah sebagai berikut:
a) Skripsi dapat disusun setelah mahasiswa telah menyelesaikan dan lulus mata kuliah
>127 sks dan minimal IPK ≥ 2.00
b) Skripsi dapat disusun setelah mahasiswa mengambil dan lulus mata kuliah prasyarat,
yaitu: Statistical Techniques for Business, Research Methods dan Seminar of IBM
juga sudah memperoleh pembimbing dari Departemen Akademik
c) Mahasiswa telah terdaftar dalam kelas Comprehensive Paper
d) Setiap perubahan, baik penambahan maupun pengurangan, dalam proposal skripsi
harus terlebih dahulu dikonsultasikan kepada dosen pembimbing masing-masing
e) Skripsi harus disetujui oleh dosen pembimbing sebelum diajukan untuk sidang.
f) Setelah disetujui, proposal skripsi harus diserahkan ke bagian administrasi akademik
STIE IBMT pada waktu yang telah ditentukan sebelum pelaksanaan sidang
sebanyak 3 (tiga eksemplar) pada saat pre defense panel dan saat defense panel.
g) Skripsi yang telah dinyatakan lulus dalam sidang wajib diperbaiki/disempurnakan dan
segera diserahkan ke bagian administrasi akademik dan digandakan sebanyak
minimal 3 (tiga) eksemplar (dua untuk akademik dan 1 untuk mahasiswa)
h) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan oleh bagian administrasi akademik
mahasiswa masih belum menyerahkan skripsinya, maka mahasiswa yang
bersangkutan tidak dapat memperoleh ijasah dan transkrip nilainya atau mendapat
sanksi akademik.

4.

Sistematika Pengajuan
a) Pada saat mengikuti mata kuliah Research Methods mahasiswa sudah dapat
menentukan tema sesuai konsentrasi dan minat yang akan menjadi topik skripsi
b) Pada saat mata kuliah Research Methods mahasiswa menerima buku pedoman
penulisan skripsi dan mengambil form pendaftaran bimbingan dan mengumpulkan
minimal 2 (dua) jurnal/artikel penelitian orang lain sebagai landasan penelitian
terdahulu sesuai dengan minat/konsentrasi mahasiswa. Dikumpulkan ke bagian
akademik STIE IBMT sebagai landasan penentuan dosen pembimbing.
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c) Setelah memperoleh nama dosen pembimbing, form bimbingan dan form kehadiran
seminar/sidang di bagian akademik, maka mahasiswa wajib memulai proses
bimbingan dengan dosen pembimbing.
d) Mahasiswa wajib mengikuti atau hadir dalam Seminar of IBM sebanyak 5 (lima) kali
penyaji dan dibuktikan dengan tanda tangan ketua penguji/moderator seminar/sidang
untuk dilampirkan sebagai syarat mendaftar Pre defense panel ke bagian akademik

5.

Tidak Lulus Ujian
Mahasiswa dinyatakan tidak lulus ujian apabila mendapat nilai D atau E. Apabila
ketidak lulusan ujian tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan menjawab pertanyaan
penguji dan mutu yang tidak memenuhi syarat, maka mahasiswa yang bersangkutan
harus mengulang kembali penulisan skripsinya, dalam waktu 1 (satu) semester, disertai
kewajiban untuk registrasi ulang dan menyelesaikan administrasi yang berlaku di IBMT

6.

Prosedur Pengecekan Plagiasi
Mahasiswa wajib menyerahkan softcopy skripsinya ke bagian akademik maksimal
1 Minggu sebelum jadwal sidang Skripsi, untuk dilakukan proses plagiarism checker
apabila lolos, mahasiswa diberikan surat bebas plagiasi dari bagian akademik, sebagai
salah satu syarat mengikuti sidang akhir.

7.

Struktur Skripsi
Dalam penulisan skripsi terdapat tiga bagian yang terdiri atas: Bagian Awal,
Bagian Isi dan Bagian Akhir.

A. BAGIAN AWAL
Bagian awal sebuah skripsi terdiri atas
1. Halaman sampul depan, yang berisi:
 Judul Skripsi; Penulisan judul skripsi memakai huruf kapital semua
 Tujuan penyusunan skripsi; Tujuan penyusunan skripsi yaitu untuk memenuhi salah
satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.
 Lambang STIE IBMT yang dicetak dibawah tujuan penyusunan skripsi
 Nama Penyusun yang diikuti NIM
 Nama Institut; Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBMT Surabaya ditulis dengan huruf
kapital semua
7
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 Tahun penyelesaian skripsi
(Contoh format halaman sampul luar bisa dilihat di Lampiran 1)

2. Halaman sampul dalam (soft cover)
Secara umum informasi untuk isi halaman sampul dalam sama dengan isi dari halaman
sampul depan tetapi tidak diberikan nomor halaman. (Contoh format halaman sampul
dalam bisa dilihat di Lampiran 2)
3. Halaman judul
Secara umum informasi untuk isi halaman judul sama dengan isi dari halaman sampul
dalam tetapi tidak disertakan logo. (Contoh format halaman judul bisa dilihat di
Lampiran 3)
4. Halaman Pernyataan Orisinalitas
Halaman ini berisi pernyataan tertulis dari penulis bahwa skripsi yang disusun adalah
hasil karyanya sendiri dan ditulis dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah. (Contoh
format pernyataan orisinalitas bisa dilihat di Lampiran 4)
5. Halaman Persetujuan
Halaman ini memuat persetujuan skripsi untuk diujikan yang dibawahnya harus
disediakan tempat untuk tanda tangan Kepala Akademik dan Dosen Pembimbing.
Dibawah tanda tangan tersebut ada nama terang dan gelar akademik penandatangan, dan
juga tanggal, bulan, tahun kelulusan
(Contoh format persetujuan bisa dilihat di Lampiran 5)
6. Halaman Pengesahan
Halaman ini memuat judul skripsi yang dibawahnya harus disediakan tempat untuk tanda
tangan Ketua STIE IBMT, Dosen Pembimbing, dan Dosen Penguji. Dibawah tanda
tangan tersebut ada nama terang dan gelar akademik penandatangan, dan juga tanggal,
bulan, tahun kelulusan.
(Contoh Halaman Pengesahan bisa dilihat di Lampiran 6)
7. Halaman Abstrak
Tujuan pembuatan abstrak adalah agar dalam waktu singkat pembaca dapat mengetahui
isi skripsi tanpa harus membaca seluruh pembahasan, terutama mengenai pokok
permasalahan, hal-hal yang ditemukan dalam penelitian (penulis) dan pemecahan
permasalahan. Isi abstrak adalah gambaran mengenai :
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1. Permasalahan
2. Metode Penelitian
3. Hal – hal yang ditemukan dalam penelitian
4. Kesimpulan
Penyusunan abstrak sebagai berikut 1) Keempat elemen abstrak ditulis dalam 1 (satu)
alinea. Diketik dengan spasi tunggal, dan tidak boleh lebih dari 2 (dua) halaman
ukuran A4. Panjang abstrak adalah antara 150 sampai dengan 250 kata; 2) Abstrak
ditulis dengan 2 bahasa, yaitu dengan bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
(Contoh penulisan abstrak dapat dilihat di Lampiran 8 dan 9)
8. Halaman Kata Pengantar
Pada halaman kata pengantar ini memuat yaitu,
 Uraian singkat tentang tujuan penyusunan skripsi
 Pernyataan terima kasih kepada pembimbing dan orang lain atau lembaga yang
dianggap membantu dalam penyelesaian skripsi
 Pernyataan keterbukaan penulis terhadap kekurangan dan rasa tanggung jawab
terhadap setiap kesalahan yang ada pada skripsi
 Kata ‟penulis‟ ditulis dibagian kanan bawah
(Contoh kata pengantar dapat dilihat di Lampiran 9)
9. Halaman Daftar Isi
Halaman daftar isi ini memuat sebagai berikut :
 Judul setiap bab
 Judul sub bab
 Penempatan halaman pada kanan bawah halaman
(Contoh penulisan daftar isi dapat dilihat di Lampiran 10)
10. Halaman Daftar Tabel
Halaman daftar tabel ini digunakan untuk memuat tabel yang digunakan dalam skripsi
11. Halaman Daftar Gambar
Halaman daftar gambar ini digunakan untuk memuat gambar yang digunakan dalam
skripsi
12. Halaman Daftar Grafik
Halaman daftar grafik ini digunakan untuk memuat grafik yang digunakan dalam
skripsi
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B. BAGIAN ISI
Bagian isi atau batang tubuh memuat bab-bab sebagai berikut :
BAB I
PENDAHULUAN
Penelitian dilakukan untuk menjawab keingintahuan peneliti untuk mengungkapkan
suatu konsep/hipotesa/gejala atau penerapannya untuk sebuah tujuan tertentu. Oleh karena
itu, pada Bab ini harus mencakup sebagai berikut:
1. Latar Belakang Masalah
Latar belakang masalah menjelaskan tentang sebab dipilihnya suatu topik/judul
penelitian yang mendorong dilakukannya penelitian atau uraian justifikasi tentang
pentingnya subjek penelitian. Latar belakang harus relevan dengan perumusan
masalah. Latar belakang tidak diperkenankan hanya merupakan asumsi/pendapat
pribadi tanpa pertanggung jawaban secara ilmiah.
2. Perumusan Masalah
Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaanpertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Jadi rumuskan dengan jelas permasalahan
yang ingin diteliti. Uraikan secara singkat garis besar pendekatan atau konsep untuk
menjawab masalah yang akan diteliti. Pada bagian ini, dijelaskan definisi, asumsi,
dan lingkup yang menjadi batasan penelitian.
3. Pembatasan Masalah
Pembatasan masalah merupakan upaya untuk memberikan batasan secara terukur,
tentang masalah yang diangkat pada penelitian agar menghindari bias pada pembaca
4. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah pernyataan singkat mengenai tujuan dilakukannya
penelitian, termasuk target atau sasaran yang ingin dicapai. Penelitian dapat
bertujuan untuk menguraikan, menjelaskan, membuktikan, mengembangkan atau
menerapkan suatu konsep/hipotesa/gejala atau membuat suatu prototype.
5. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian merupakan konstribusi hasil penelitian bagi pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
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BAB II
LANDASAN TEORI
Pada bagian ini membahas tentang temuan, bahan penelitian lain yang diperoleh dari
berbagai referensi, yang dijadikan landasan untuk melakukan penelitian yang diusulkan.
Uraikan hal-hal yang relevan dengan topik penelitian yang diusulkan dan merupakan
rangkuman singkat materi-materi terkait yang terdapat pada berbagai referensi. Pada bab ini
harus menjelaskan konsep yang akan dikerjakan dalam penelitian. Sumber teori yang
digunakan harus dituliskan pada daftar pustaka, dan direkomendasikan untuk memakai
referensi terbaru dan asli.
Pada bab ini terdiri dari:
1. Tinjauan Empiris Penelitian terdahulu
Pada sub bab ini berisi landasan dasar penelitian terdahulu, pijakan dasar beberapa
penelitian yang relevan dan digunakan dalam penelitian yang sedang dilakukan. Agar
dapat terlihat perbedaan ataupun persamaan dengan penelitian terdahulu
2. Kajian Teori
Pada sub bab ini berisikan teori tentang variabel yang digunakan pada penelitian.
Untuk proporsinya harus seimbang agar tidak terlalu banyak menumpuk teori dalam
sub bab ini. Berupa dinamika yang menggambarkan keterkaitan antara variabel A dan
kelompok kekerabatan yang besar atau variabel B (baik berupa hubungan, pengaruh
atau perbedaan) sehingga nantinya dapat ditarik suatu hipotesis.
3. Kajian teori metode penelitian
Di sub bab ini kajian berisi deskripsi konsep atau teori yang digunakan dalam metode
penelitian diharapkan peneliti mengerti penggunaan teori tersebut.
4. Kerangka Berpikir
Dalam sub bab ini, perlu dicantumkan framework/kerangka berpikir yang digunakan
dalam penelitian tersebut, dapat ditampilkan dalam bentuk gambar atau diagram
kemudian diberikan deskripsi penelitian
5. Hipotesa
Hipotesa penelitian dituliskan pada sub bab ini agar dapat diketahui asumsi yang diuji
dalam penelitian skripsi tersebut
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BAB III
METODE PENELITIAN
Pada bagian metode penelitian ini diuraikan secara rinci disain, metode, atau
pendekatan yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian untuk
menjawab tujuan permasalahan. Uraian dapat meliputi parameter penelitian, model yang
digunakan, rancangan penelitian, teknik perolehan data dan analisa data, dan teori
penunjang pelaksanaan penelitian. Penyusunan bab ini disesuaikan dengan tema penelitian.
Pada bab ini terdiri dari:
1. Rancangan Penelitian
Disini dijelaskan jenis penelitian beserta pendekatannya dan penjelasan ilmiah atas
dasar pendekatan dan jenis penelitian tertentu terhadap penelitian skripsi dan tersebut.
2. Populasi dan Sampel
Dalam sub bab ini memuat subyek dan obyek penelitian, lokasi dan waktu, jenis
sampling, dan jumlah sampling yang digunakan dalam penelitian.
3. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian bisa diwujudkan dengan variabel beserta indikator yang
digunakan dalam menyusun sebuah kuisioner pada penelitian skrispi atau tersebut
agar pembaca dapat mendapat gambaran dasar penerapan variabel dalam sebuah
angket atau kuisioner
4. Teknik Pengumpulan Data
Di dalam sub bab ini mencakup, Jenis data baik primer atau sekunder, sumber data,
dan cara pengumpulan data pada penelitian tersebut
5. Definisi Operasional
Definisi operasional untuk variabel adalah penjelasan tentang definisi variabel yang
digunakan dalam penelitian dan sifatnya memberikan penjelasan bersifat operasional
agar tidak terjadi bias dalam pemaknaan
6. Teknik Analisis Data
Pada sub bab ini perlu dijelaskan macam teknik penulisan data yang digunakan untuk
mengolah data yang sudah didapatkan oleh peneliti sehingga memperoleh hasil yang
valid untuk penelitian skripsi tersebut
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bagian hasil penelitian dan pembahasan ini berisikan data dari hasil penelitian
dan pembahasan atau diskusi (analisis, sintesis dan evaluasi) dari data hasil penelitian
tersebut. Jika memang diperlukan peneliti dapat menambahkan profil obyek atau subyek
penelitian sebagai pelengkap data yang relevan dengan penelitian.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bab ini terdiri dari:
1.

Kesimpulan
Pada bagian kesimpulan memuat hasil penelitian yang menjawab permasalahan atau
berupa konsep, program dan karya rancangan, penulisannya dibuat poin-poin intisari
sesuai dengan hasil temuan penelitian.

2.

Saran
Pada bagian saran berisi saran tentang hal–hal yang masih dapat dikerjakan dengan
lebih baik dan dapat dikembangkan lebih lanjut.

C.

BAGIAN AKHIR
Pada bagian akhir ini terdiri dari:
1. Daftar Pustaka
Memuat karya tulis yang digunakan selama melakukan penelitian maupun selama
menyusun skripsi. Daftar Pustaka ditulis dengan mengikuti suatu tata cara penulisan
daftar pustaka. Daftar pustaka minimal 20 literatur baik text book ataupun dari internet
(Contoh penulisan Daftar Pustaka dapat dilihat di Lampiran 11)
2. Lampiran (jika ada)
3. Tabel dan Gambar (jika ada)
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7. Cara Penulisan Skripsi
Penampilan adalah faktor untuk menciptakan skripsi yang rapi dan seragam. Jumlah
minimum halaman adalah 50 lembar terhitung pada bagian isi skripsi dengan proporsi
yang sesuai pada masing-masing bab.
a. Kertas
Kertas yang dipakai adalah kertas putih jenis HVS A4 80 gram dan tidak dibolak balik.
Untuk seluruh naskah hendaknya dipergunakan mesin printer yang sama. Sangat
disarankan agar lembar asli dicetak dengan menggunakan LaserJet Printer atau
DeskJet Printer, sedangkan fotokopinya dapat dicetak dengan menggunakan mesin foto
kopi, asalkan bersih dan jelas.
b. Sampul dan Warna
1. Sampul dijilid hard-cover. Contoh format sampul skripsi seperti yang terdapat pada
lampiran 1.
2. Sampul skripsi berwarna merah marun. Warna tulisan kuning emas.
3. Kertas pembatas antar bab berwarna merah jambu, berlogo IBMT segilima.
c. Pengetikan
1. Skripsi dan diketik dengan huruf Times New Roman ukuran 12 normal
2. Jarak antar baris dalam pengetikan adalah dua spasi. Untuk abstrak, satu spasi.
Untuk Daftar Pustaka diketik dengan jarak satu spasi.
(Contoh Pengetikan Abstrak dan Daftar Pustaka dapat dilihat di Lampiran)
3. Batas-Batas Pengetikan pada halaman :
Jarak dari tepi atas kertas

: 3 cm

Jarak dari tepi bawah kertas : 3 cm
Jarak dari tepi kiri kertas

: 4 cm

Jarak dari tepi kanan kertas : 3 cm
4. Permulaan bab ditulis pada halaman baru
d. Penomoran
Ketentuan dalam penomoran halaman, seperti halaman awal, halaman judul bab,
halaman teks utama, dan lain sebagainya, adalah sebagai berikut:
1. Bagian awal skripsi (kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar
lampiran) diberi nomor halaman dengan angka romawi kecil (i, ii, iii, dan
seterusnya) dan ditempatkan di tengah bagian bawah
14
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2. Mulai dari Bab I sampai dengan halaman terakhir pada Daftar Pustaka diberi nomor
halaman dengan angka latin (1, 2, 3, dan seterusnya) dan ditempatkan di kanan
bagian bawah

e. Penulisan berbagai tingkatan judul bab
Judul sub-bab, sub sub-bab, dan sub sub-sub-bab, dan seterusnya (headings hierarchy)
perlu dibedakan dengan rincian poin-poin atau item-item (points/items hierarchy).
Penulisan headings hierarchy dimulai dari 1, 2, 3, lalu 1.1, 1.2, 1.3, kemudian 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3 dibuat sejajar dengan batas tepi kiri pengetikan (batas margin kiri). Isi atau
teksnya (alinea, kalimat) juga dibuat sejajar dengan batas tepi kiri pengetikan dan awal
kalimat dalam alinea baru dibuat dengan indensi 1 cm). Sementara penulisan
points/items hierarchy tidak sejajar dengan batas tepi kiri pengetikan (batas margin
kiri), melainkan mengikuti poin-poin/item-item dimaksud atau posisinya disesuaikan
dengan memperhatikan estetika.
f. Tabel, Gambar dan Grafik
Pembuatan dan penomoran tabel dan gambar mengikuti ketentuan ketentuan sebagi
berikut:
1. Tabel
a.

Tabel dalam bagian skripsi berisi ringkasan data penelitian yang penting. Data
lengkapnya dapat disajikan pada lampiran.

b.

Tabel disajikan di tengah, simetris/sejajar dengan batas tepi kiri dan kanan
pengetikan

c.

Kolom kolom disusun dengan rapi sehingga mudah dibaca.

d.

Jarak antara baris dalam tabel adalah satu spasi

e.

Garis batas tabel tidak melampui batas tepi kertas.

f.

Kolom tabel diletakkan sejajar dengan panjang kertas

g.

Tabel boleh diletakkan di tengah halaman di antara baris baris teks. Dalam hal
ini jarak tabel dan kalimat dibawahnya adalah dua spasi.

h.

Diatas garis batas tabel dituliskan nomor dan judul tabel, dengan ketentuan :


Jika judul tabel terdiri dari dua baris atau lebih, maka spasi yang digunakan
adalah satu spasi. Baris terakhir judul terletak dua spasi di atas garis batas
atas tabel.
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Nomor tabel terletak dua spasi di bawah baris terakhir teks. Nomor tabel
terdiri dari dua bagian, bagian pertama menunjukkan nomor bab tempat
tabel itu dimuat, dan bagian kedua menunjukkan nomor urut tabel pada bab.
Contoh: Tabel 2.5 menunjukkan bahwa tabel itu ada di BAB II dan tabel
urutan kelima pada bab itu

i.

Tabel yang memerlukan kertas yang lebih besar dari halaman naskah dapat
diizinkan, tetapi sebaiknya hanya tabel yang jika dilipat satu kali sudah
mencapai ukuran halaman naskah yang dimasukkan dalam teks

j.

Dalam setiap tabel tentang data, dibawah tabel tersebut harus dicantumkan
sumbernya dengan ukuran huruf (font) 12 dengan spasi tunggal.

k.

Penulisan nomor dan judul tabel diletakkan di atas tabel.

2. Gambar
a.

Yang dimaksud dengan gambar adalah bagan, struktur atau peta

b.

Garis batas gambar diletakkan sedemikian rupa sehingga garis batas tersebut
tidak melampui batas tepi kertas

c.

Untuk gambar besar, ukurannya diatur agar sejajar dengan batas tepi kiri dan
kanan pengetikan; sedangkan untuk gambar kecil yang tampilannya menjadi
kurang bagus kalau diperbesar, atur ukuran dan posisinya agar simetris dengan
batas tepi halaman (tidak sejajar, tapi jarak ketepi kiri dan kanan sama)

d.

Di atas gambar disajikan nomor dan judul gambar dengan ketentuan :


Jika judul gambar terdiri dari dua baris atau lebih, spasi yang digunakan
adalah spasi tunggal. Baris terakhir judul terletak dua spasi diatas gambar.



Nomor gambar terletak dua spasi dibawah baris terakhir teks. Nomor
gambar terdiri dari dua bagian. Bagian pertama menunjukkan nomor bab
tempat gambar dimuat, sedangkan bagian kedua menunjukkan nomor urut
tabel pada bab itu. Contoh: Gambar 2.1 menunjukkan bahwa gambar
tersebut adalah gambar urutan pertama pada Bab II.

e. Gambar yang memerlukan halaman yang lebih besar dari halaman naskah
disajikan sebagai lampiran
f. Penulisan nomor dan judul gambar diletakkan di tengah bawah pada gambar
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3. Grafik
a.

Yang dimaksud dengan grafik adalah diagram histogram atau grafik,

b.

Garis batas grafik diletakkan sedemikian rupa sehingga garis batas tersebut
tidak melampui batas tepi kertas

c.

Untuk grafik besar, ukurannya diatur agar sejajar dengan batas tepi kiri dan
kanan pengetikan; sedangkan untuk grafik kecil yang tampilannya menjadi
kurang bagus kalau diperbesar, atur ukuran dan posisi nya agar simetris
dengan batas tepi halaman (tidak sejajar, tapi jarak ketepi kiri dan kanan sama)

d.

g.

Penulisan nomor dan Judul grafik diletakkan pada gambar di tengah bawah

Daftar Pustaka
Daftar pustaka disusun menurut abjad pada skripsi, jumlah minimal literatur sebanyak
20 pustaka. Penulisan daftar pustaka menggunakan standar Harvard-Anglia 2008.
Ketentuan-ketentuan khusus dalam penulisan daftar pustaka dijelaskan dalam uraian
berikut:
1. Referensi dari buku
a. Penyebutan referensi dalam daftar pustaka dimulai dengan nama penulis (nama
keluarga/belakang nama depan)[titik], tahun publikasi [titik], judul buku dicetak
miring [titik], tempat publikasi [titik dua], penerbit [titik]
Contoh:

b. Buku yang dikarang oleh dua atau tiga pengarang, penulisannya sebagai berikut

2. Referensi dari Diktat/Bahan Ajar
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3. Referensi dari Terbitan Berkala ilmiah (jurnal ilmiah, dsb)
a. Jika volume dan nomor terbitannya lengkap, penyebutannya : nama jurnal,
volume, nomor (dalam kurung), halaman

b. Jika tidak ada Volume nya :

4. Referensi dari Majalah
Penulisan referensi yang bersumber dari majalah adalah sebagi berikut:
a. Jika ada pengarangnya

b. Jika tidak ada pengarangnya

5. Sumber dari Internet
a. Artikel online yang referensinya lengkap
b.

b. Artikel Jurnal yang online
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c. Artikel online yang referensinya tidak lengkap
1.

Tanpa tempat terbit dan penerbit

2. Tanpa tahun tempat terbit dan atau penerbit :

h. Merujuk/Mengutip
Perujukan dilakukan dengan menggunakan nama akhir dan tahun di antara tanda
kurung. Jika ada dua penulis atau lebih, saat pertama kali mensitasi perujukan
dilakukan dengan cara menyebut nama akhir penulis semua tersebut. Untuk sitasi
yang kedua dan seterusnya perujukan dilakukan dengan cara menulis nama pertama
dari penulis tersebut diikuti dengan dkk. Jika nama penulis tidak disebutkan, yang
dicantumkan dalam dalam rujukan adalah nama lembaga yang menerbitkan, nama
dokumen yang diterbitkan, atau nama Koran. Untuk karya terjemahan, perujukan
dilakukan dengan cara menyebutkan nama penulis aslinya. Rujukan dua sumber atau
lebih yang ditulis oleh penulis yang berbeda dicantumkan dalam satu tanda kurung
dengan titik koma sebagai tanda pemisahnya.
Dalam merujuk, hindari penggunaan catatan kaki untuk mencantumkan sumber
rujukan. Catatan kaki hanya digunakan untuk memberi keterangan yang sangat
diperlukan, misalnya untuk memberi keterangan tentang isi teks atau tentang makalah
yang disajikan dalam suatu kegiatan, tempat, dan waktu kegiatan ilmiah (seminar,
pelatihan, atau lokakarya). Sumber rujukan anonim tidak dikehendaki. Mengutip
kutipan juga tidak diperkenankan.
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Cara Menulis Kutipan Langsung
1. Kutipan kurang dari 40 kata
Kutipan yang berisi kurang dari 40 kata ditulis diantara tanda kutip (“…”) sebagai
bagian yang terpadu dalam teks utama, dan diikuti nama penulis, tahun dan nomor
halaman.
Nama penulis dapat ditulis secara terpadu dalam teks atau menjadi satu dengan
tahun dan nomor halaman di dalam kurung. Lihat contoh berikut.
Nama penulis disebut dalam teks secara terpadu.
Contoh:
Soebronto (2015:123) menyimpulkan “ada hubungan yang erat antara faktor sosial
ekonomi dengan kemajuan belajar”.
Nama penulis disebut bersama dengan tahun penerbitan dan nomor halaman.
Contoh:
Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah “ada hubungan yang erat antara faktor
sosial ekonomi dengan kemajuan belajar” (Soebronto, 2015:123).
Jika ada tanda kutip dalam kutipan, digunakan tanda kutip tunggal („…‟).
Contoh:
Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah “terdapat kecenderungan semakin
banyak „campur tangan‟ pimpinan perusahaan semakin rendah tingkat partisipasi
karyawan didaerah perkotaan” (Soewignyo, 2015:101)

2. Kutipan 40 kata atau lebih
Kutipan yang berisi 40 kata atau lebih ditulis tanpa tanda kutip secara terpisah dari
teks yang mendahului, ditulis 1.2 cm dari garis tepi sebelah kiri dan kanan, dan
ketik dengan spasi tunggal. Nomor halaman juga harus ditulis.
Contoh:
Smith (2013:276) menarik kesimpulan sebagai berikut:
The ‘placebo effect’, which had been verified in previous studies, disapperead
when behaviors were studied in this manner. Furthermore, the behaviors were
never exhibited again, even when real drugs were administered. Earlier studies
were clearly premature in attributing the results to a placebo effect.
Jika dalam kutipan terdapat paragraf baru lagi, garis barunya dimulai 1.2 cm dari
tepi kiri garis teks kutipan.
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3. Kutipan yang sebagian dihilangkan
Apabila dalam mengutip langsung ada kata-kata dalam kalimat yang dibuang,
maka kata-kata yang dibuang diganti dengan tiga titik.
Contoh:
“Semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah …
diharapkan sudah melaksanakan kurikulum baru” (Manan, 2015:278).
Apabila ada kalimat yang dibuang, maka kalimat yang dibuang diganti dengan
empat titik.
Contoh:
“Gerak manipulatif adalah keterampilan yang memerlukan koordinasi antara mata,
tangan, atau bagian tubuh lain …. Yang termasuk gerak manipulatif antara lain
adalah menangkap bola, menendang bola, dan menggambar” (Asim, 2015: 315).

4. Cara menulis kutipan tidak langsung
Kutipan yang disebut secara tak langsung atau dikemukakan dengan bahasa penulis
sendiri ditulis tanpa tanda kutip dan terpadu dalam teks. Nama penulis bahan
kutipan dapat disebut terpadu dalam teks, atau disebut dalam kurung bersama
tahun penerbitannya. Jika memungkinkan nomor halaman disebutkan. Perhatikan
contoh berikut.
Nama penulis disebut terpadu dalam teks.
Contoh:
Salimin (2010:13) tidak menduga bahwa mahasiswa tahun ketiga lebih baik
daripada mahasiswa tahun keempat.
Nama penulis disebut dalam kurung bersama tahun penerbitannya.
Contoh:
Mahasiwa tahun ketiga lebih baik daripada mahasiswa tahun keempat (Salimin,
2015:13).
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Lampiran 8.Contoh Abstrak (Bahasa Indonesia)

ABSTRAK
Penelitian ini ingin mengetahui secara lebih lanjut “Hubungan antara Gaya Kepemimpinan
Situasional Manajer dengan Kesiapan Karyawan” sesuai dengan pokok permasalahan yang
diangkat yaitu hubungan antara gaya kepemimpinan situasional manajer dengan kesiapan
karyawan dalam menyelesaikan tugas pada PT. Innovator Indonesia. Yang melatarbelakangi
diadakan penelitian ini adalah telah banyaknya kasus jatuh bangunnya sebuah organisasi
akibat kepemimpinan yang tidak efektif. Gaya kepemimpinan yang dinilai efektif adalah
gaya kepemimpinan situasional yaitu bagaimana cara pemimpin dapat menyesuaikan gaya
kepemimpinannya dengan keadaan yang dihadapi. Maka, PT. Innovator Indonesia
menggunakan gaya kepemimpinana situasional dalam menjalankan perusahaannya, sebagai
perusahaan komunikasi yang dinamis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:
bagaimana hubungan antara pemberitahuan yang dilakukan manajer dengan kesiapan
karyawan. dalam menyelesaikan tugas,bagaimana hubungan antara promosi yang dilakukan
manajer dengan kesiapan karyawan dalam menyelesaikan tugas, bagaimana hubungan
antara partisipasi yang dilakukan manajer dengan kesiapan karyawan dalam menyelesaikan
tugas, dan bagaimana hubungan antara pendelegasian yang dilakukan manajer dengan
kesiapan karyawan dalam menyelesaikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode korelasional yang bertujuan untuk mengukur hubungan diantara berbagai
variabel. Sedangkan untuk menunjang penelitian ini diperoleh melalui wawancara,
observasi, penyebaran angket dan studi pustaka. Populasi dalam penelitian ini adalah para
karyawan PT. Innovator Indonesia, sampel yang diambil adalah 80% dari populasi, jadi
teknik yang digunakan adalah sampel acak sedehana. Setelah melakukan penyebaran angket
maka hasil angket dihitung dengan menggunakan rumus Rank Spearman. Kesimpulan dari
penelitian ini adalah tidak terdapat hubungan antara pemberitahuan yang dilakukan manajer
dengan kesiapan karyawan. dalam menyelesaikan tugas, tidak terdapat hubungan antara
promosi yang dilakukan manajer dengan kesiapan karyawan dalam menyelesaikan tugas,
tidak terdapat hubungan antara partisipasi yang dilakukan manajer dengan kesiapan
karyawan dalam menyelesaikan tugas, dan tidak terdapat hubungan antara pendelegasian
yang dilakukan manajer dengan kesiapan karyawan dalam menyelesaikan.
Kata kunci: Gaya Kepemimpinan, Evaluasi Kerja, Kesiapan Karyawan

Lampiran 9. Contoh Abstrak (Bahasa Inggris)

ABSTRACT
This study investigates further the "Relation between Situational Leadership Styles Manager
with Employee Readiness" in accordance with the principal issues raised on the
relationship between style leadership situational readiness managers with employees in
completing the task at PT. Innovator Indonesia. The background of the research have been
many cases this is an organization due to the rise and fall leadership ineffective.
Considered an effective leadership style is situational leadership styles namely how leaders
can adapt his leadership style to the situation at hand. Thus, PT. Indonesian Innovator uses
situational leadership style in running the company, as a dynamic communications
company. The purpose of this study was to determine: how the relationship between the
manager made the notice of readiness of employees. In completing the task, how the
relationship between campaign managers do with the readiness of employees to complete
the task, how the relationship between enrollment managers conducted by the readiness of
employees to complete the task, and how the relationship between the delegation conducted
with managers in resolving employee readiness. The method used in this study are
correlational method that aims to measure the relationship between different variables.
Meanwhile, to support this study were obtained through interviews, observation,
questionnaires and literature. The population in this study were employees of PT. Innovator
Indonesia, the sample taken is 80% of the population, so the techniques used are random
samples. After conducting the focus groups distributing questionnaires then calculated
using Spearman Rank formula. The conclusion of this study is there is no relationship
between the manager made the notice of readiness of employees. In completing the task,
there is no relationship between campaign managers do with the readiness of the employee
in completing the task, there is no relationship between the participation of managers
conducted by the readiness of employees to complete the task, and there is no relationship
between the delegation conducted with managers in resolving employee readiness.
Keywords: Leadership Style, Job Evaluation, Employee Readiness
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