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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena buku Pedoman Penulisan Skripsi 

ini dapat diselesaikan. Buku pedoman ini sangat perlu untuk diterbitkan agar 

dapat diperoleh kejelasan dalam cara-cara penulisan skripsi bagi mahasiswa 

STIE Pertiba Pangkalpinang.  

Perguruan Tinggi merupakan salah satu wadah pendidikan yang dalam 

kegiatannya melaksanakan tiga tugas utama atau yang lebih dikenal dengan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat. Dalam hal ini, mahasiswa pun dituntut untuk 

melakukan ketiga kegiatan tersebut. Setelah melalui proses pendidikan melalui 

perkuliahan dan pengabdian kepada masyarakat, maka mahasiswa pun dituntut 

untuk melakukan penelitian. Salah satunya penelitian yang termuat dalam Skripsi 

dan merupakan salah satu persyaratan Kelulusan Ujian Sarjana Strata Satu.  

Skripsi merupakan salah satu karya ilmiah pada Program Sarjana Strata 

Satu (S-1) yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuannya. STIE 

Pertiba berupaya dengan keras untuk memenuhi target dan tujuan tersebut di 

atas. Dengan diterbitkannya edisi revisi Buku Pedoman Penulisan Skripsi ini, 

hendaknya setiap dosen pembimbing dan mahasiswa dapat mematuhi teknik 

penulisan yang disusun sesuai yang tertera didalam Buku Pedoman Penulisan 

Skripsi. 

 Semoga Buku Pedoman Penulisan Skripsi ini dapat memberikan 

kemudahan bagi Mahasiswa Program Studi Manajemen STIE Pertiba dalam 

menghasilkan sebuah Skripsi dengan standar penulisan yang mengikuti kaidah-

kaidah ilmiah. 

 

 

 Pangkalpinang,      September 2020 

Ketua STIE Pertiba, 

 

dto. 

 

Dr. WARGIANTO, S.E., M.M. 

NIK. 022010039 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Pengantar 

Skripsi merupakan karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa 

berdasarkan hasil penelitian terhadap masalah tertentu yang dilakukan 

melalui proses bimbingan oleh dosen pembimbing. Penyusunan Skripsi 

merupakan salah satu syarat yang diwajibkan bagi mahasiswa Program 

Sarjana dalam menyelesaikan studinya.  

Hasil penelitian yang dituangkan ke dalam skripsi tersebut dapat 

berasal dari studi pustaka dan penelitian lapangan atau langsung ke objek 

penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri. Tujuan 

penulisan skripsi bagi mahasiswa tidak lain untuk melatih diri sekaligus 

untuk menilai kecakapan mahasiswa dalam merumuskan masalah, 

menganalisis dan memecahkan masalah serta menarik kesimpulan dari 

hasil analisis secara ilmiah melalui kegiatan penelitian, serta menuangkan 

ide-idenya ke dalam tulisan yang sistematis dan terstruktur. 

Sebagai karya ilmiah, skripsi memiliki bobot serta kualitas pada nilai 

keilmuan dengan bercirikan hasil penelitian yang dilakukan secara 

mandiri. Karya ilmiah ini menggambarkan kemampuan, penguasaan 

keilmuan dengan memanfaatkan metoda analisis yang berasaskan pada 

nilai etika dan norma akademik sejalan dengan disiplin ilmu yang 

dipelajarinya. Sebagai karya akademik, skripsi memiliki bobot aktualitas, 

orisinilitas, relevansi keilmuan yang menggambarkan profesionalisme 

yang didasarkan pada keilmuan yang menjadi tanggungjawabnya dengan 

memperhatikan: 

1. Norma akademik dan etika keilmuan 

2. Hasil penelitian sebelumnya sebagai karya cipta yang digunakan 

sebagai pendukung penelitian. 

3. Obyektif dalam menerima informasi, mengolah, menganalisis, 

menginterpretasikan  dan mengambil kesimpulan yang didasarkan 
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pada model atau metode yang lazim digunakan dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

4. Relevan dan terintegrasi dengan bidang ilmu manajemen. 

5. Konsistensi dalam sikap dan pandangan, demikian pula dalam 

penggunaan istilah dan relevansi dukungan penunjang faktual pada 

seluruh sajian karya akademik, baik yang dikomunikasikan  secara 

tertulis maupun lisan dalam forum akademik. 

Skripsi merupakan karya ilmiah dalam suatu bidang studi yang 

ditulis oleh mahasiswa Program Studi Manajemen (S1) pada akhir 

studinya. Karya ilmiah ini, yang merupakan salah satu persyaratan untuk 

menyelesaikan program studi, skripsi dapat ditulis berdasarkan hasil 

penelitian lapangan. Penulisan Skripsi dimaksudkan untuk menilai 

kecakapan mahasiswa dalam menganalisis dan memecahkan masalah 

pembelajaran sesuai dengan program studi mahasiswa yang 

bersangkutan secara ilmiah. Penulisan skripsi juga memberikan 

kesempatan kepada mahasiswa untuk melatih diri dalam menemukan dan 

memecahkan masalah belajar-mengajar program studi mahasiswa yang 

bersangkutan secara ilmiah. 

Agar terdapat keseragaman dalam penulisan, maka perlu 

keberadaan petunjuk penulisan skripsi atau pedoman penulisan Skripsi. 

Dalam buku pedoman ini disajikan garis-garis besar penulisan skripsi dan 

diberlakukan di kalangan STIE Pertiba Pangkalpinang. 

 Pedoman Penulisan Skripsi ini disusun untuk menjadi pedoman 

resmi dan baku bagi mahasiswa Program Sarjana S1 Manajemen STIE 

Pertiba. Oleh karena itu, dalam menulis Skripsi, mahasiswa harus 

mengikuti format dan tatacara yang telah diatur dalam buku pedoman ini.  

Materi penulisan Pedoman Penulisan Skripsi ini berasal dari berbagai 

sumber referensi yang disarikan oleh tim penyusun Pedoman Penulisan 

Skripsi STIE Pertiba. Dalam buku pedoman ini juga ditetapkan kode etik 

penulisan. Semoga Pedoman Penulisan Skripsi ini bermanfaat baik bagi 

mahasiswa maupun bagi dosen STIE Pertiba. 
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B. Tujuan 

Penyusunan buku pedoman penulisan skripsi ini adalah untuk: 

1. Membantu mengarahkan mahasiswa dalam proses penulisan skripsi. 

2. Menjamin mutu skripsi. 

3. Memastikan skripsi sesuai dengan kaidah dalam penulisan karya 

ilmiah. 

 

C. Syarat Akademis 

Penulisan dapat dimulai setelah lulus Mata Kuliah Metodologi 

Penelitian, Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan dan lulus mata 

kuliah konsentrasi pada masing-masing konsentrasi yang diambil. Batasan 

penulisan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan dan perpanjangan masa 

penulisan harus mendapat persetujuan tertulis dari Ketua STIE Pertiba 

Pangkalpinang. 

 Setiap mahasiswa diwajibkan menyampaikan formulir pengajuan 

dosen pembimbing skripsi kepada Wakil Ketua Bidang Akademik STIE 

melalui Ketua Program Studi (Ka. Prodi). Wakil Ketua Bidang Akademik 

dan Pengembangan menunjuk dosen pembimbing skripsi mahasiswa 

yang bersangkutan untuk penerbitan Surat Keputusan Dosen Pembimbing 

Skripsi. Setelah surat keputusan tersebut dikeluarkan, maka mahasiswa 

dapat melakukan penulisan skripsi dan bimbingan skripsi kepada dosen 

pembimbing skripsi. 

 

D. Prosedur Penyusunan Skripsi 

1. Ketua STIE Pertiba menunjuk dosen pembimbing skripsi mahasiswa 

yang bersangkutan.  

2. Menyusun    proposal    penelitian    skripsi    untuk    diajukan dan 

disetujui oleh dosen pembimbing. 

3. Melakukan   kegiatan   konsultasi   penyusunan   proposal dengan 

dosen pembimbing, dan proposal akan diuji oleh tim penguji. 

4. Melakukan kegiatan konsultasi dengan dosen pembimbing I maupun 

pembimbing II. 



 

 

4 

5. Melakukan kegiatan penelitian. 

6. Menyelesaikan laporan skripsi sesuai dengan buku pedoman. 

7. Mencatat proses bimbingan skripsi yang ditandatangani oleh dosen 

pembimbing pada kartu bimbingan skripsi.  

8. Mendapatkan pengesahan penyelesaian skripsi dari dosen 

pembimbing.  

9. Bagi mahasiswa yang lulus dengan revisi, limit waktu revisi skripsi 

paling lama 2 (dua) minggu, untuk selanjutnya mahasiswa 

berkewajiban menunjukkan hasil revisi kepada dosen penguji. 

10. Syarat lain yang harus dipenuhi agar skripsi bisa diuji adalah terbukti 

bebas plagiasi yang ditunjukkan dengan surat keterangan hasil uji 

similarities dengan nilai tidak lebih dari 25% dari Program Studi 

sarjana Manajemen STIE Pertiba Pangkalpinang. 

 

E. Kode Etik 

Penulisan Skripsi harus mematuhi kode etik penulisan karya ilmiah, 

yang dimaksud dengan kode etik dalam pedoman ini adalah seperangkat 

norma yang harus dipatuhi. Norma itu meliputi hal-hal sebagai berikut:  

1. Dalam mengambil gagasan orang lain, penulis harus menyebutkan 

sumber yang dirujuk dengan benar.  

2. Karya ilmiah adalah konsumsi publik, oleh karena itu, penulis harus 

benar-benar menjaga keaslian (keotentikan) data dan tidak dibenarkan 

memanipulasi data dan/atau hasil analisisnya.  

3. Sebelum melakukan penelitian di institusi atau lembaga, penulis wajib 

meminta ijin secara tertulis.  

4. Apabila menggunakan bahan penelitian milik orang lain, penulis wajib 

meminta ijin tertulis dari pemiliknya.  

 

F. Standar Mutu Skripsi 

Penyusunan skripsi dikerjakan secara mandiri oleh mahasiswa 

Program Sarjana Manajemen STIE Pertiba Pangkalpinang. Dalam 

pengerjaannya, mahasiswa akan memperoleh arahan dari dosen 
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pembimbing. Adapun standar mutu yang harus dipenuhi dalam 

penyusunan skripsi adalah sebagai berikut: 

1. Skripsi harus merupakan hasil kerja sendiri dari mahasiswa di bawah 

arahan dosen pembimbing. 

2. Skripsi harus menunjukkan kontribusi pada pengetahuan di area 

spesifik tertentu yang dinyatakan secara eksplisit dalam skripsi. 

3. Skripsi harus    menunjukkan    kemampuan    mahasiswa    dalam 

menganalisis data. 

4. Skripsi harus terintegrasi secara keseluruhan dan menunjukkan 

argumen yang koheren. Pengorganisasian bab dalam skripsi terdiri 

dari pendahuluan, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dan 

hipotesis (jika ada), metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta 

penutup. 

5. Skripsi harus menunjukkan critical analysis terhadap literatur yang 

relevan dengan jumlah yang memadai serta menjelaskan secara 

detail metode penelitian. Di samping itu, skripsi juga harus 

menunjukkan   temuan   yang   diperoleh   dari   hasil   penelitian, 

termasuk menunjukkan diskusi dari berbagai temuan tersebut 

sehingga dapat diperlihatkan pada aspek apa penulis memberikan 

kontribusi atau mengembangkan area tertentu. 

6. Skripsi harus ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris 

yang baku. 

7. Skripsi minimal terdiri atas 15.000 kata.  Daftar pustaka dan lampiran 

tidak termasuk dalam penghitungan kata. 

8. Skripsi harus mematuhi sistematika penulisan skripsi. 

9. Skripsi harus patuh terhadap syarat ketentuan plagiarisme yang 

sudah ditentukan dalam buku pedoman ini. 

 

G. Syarat Ujian Proposal Skripsi 

1. Bukti Pelunasan uang kuliah (SPP + SKS) 

2. Bukti Pelunasan uang ujian Proposal Skripsi 
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3. Proposal Skripsi  yang  sudah  disahkan  oleh  Dosen  Pembimbing 

Propsal skripsi sebanyak 3 (tiga)  examplar. 

 

H. Syarat Ujian Komprehensif 

1. Bukti Pelunasan uang kuliah (SPP + SKS) 

2. Bukti Pelunasan uang ujian komprehensif 

3. Kartu Bebas Perpustakaan 

4. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) 

5. Foto copy ijazah terakhir (SLTA/Diploma) sebanyak 1 (satu) lembar 

6. Formulir yang telah diisi oleh Dosen Pembimbing I dan II 

7. Skripsi  yang  sudah  disahkan  oleh  Dosen  Pembimbing skripsi 

sebanyak 3 (tiga)  examplar, dan dilampiri surat keterangan riset. 

8. Membuat surat pernyataan kesediaan untuk dipublikasikan dalam 

jurnal ilmiah (bila dinyatakan layak). 

9. Naskah publikasi ilmiah.  

 

I. Aspek–Aspek Penilaian Ujian Proposal Skripsi 

Aspek-aspek penilaian ujian proposal skripsi terdiri dari : 

1. Naskah/isi proposal skripsi dengan nilai maximum 30% 

2. Presentasi dan penampilan dengan nilai maximum 15% 

3. Agumentasi dan penguasaan teori maximum 25% 

4. Penguasaan metodologi penelitian dan analisa pembahasan maximum 

30% 

Hasil ujian Proposal Skripsi : 

1. Direkomendasikan layak, apabila nilai ujian proposal : 

A :  80 - 100 

B :  70 - 79 

C :  60 - 69 

2. Direkomendasikan tidak layak, apabila nilai ujian proposal : 

D : 40 - 59 

E :   0 - 39 
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Untuk direkomendasi tidak layak harus melakukan revisi proposal 

skripsi yang di sarankan oleh Dosen penguji dan mengikuti ujian 

proposal ulang. 

 

J. Aspek – Aspek Penilaian Ujian  Komprehensif 

Aspek-aspek penilaian ujian Komprehensif terdiri dari : 

1. Naskah/isi  skripsi dengan nilai maximum 30% 

2. Presentasi dan penampilan dengan nilai maximum 15% 

3. Agumentasi dan penguasaan teori maximum 25% 

4. Penguasaan metodologi penelitian dan analisa pembahasan  

maximum 30% 

5. Nilai akhir: nilai ujian proposal skripsi 25% + nilai ujian komprehensif 

75% 

Hasil nilai akhir ujian komprehensif/ Skripsi: 

1. Lulus dengan kategori nilai : 

A : 80 - 100 

B : 70 - 79 

C : 60 - 69 

2. Tidak Lulus dengan kategori nilai : 

D : 40 - 59 

E :   0 - 39 

Bagi mahasiswa yang lulus dengan revisi, limit waktu revisi skripsi paling 

lama 2 (dua) minggu, untuk selanjutnya mahasiswa berkewajiban 

menunjukkan hasil revisi kepada dosen penguji dan mengikuti ujian 

proposal ulang. 
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BAB 2 

BAGIAN AWAL SKRIPSI 

 

Bagian awal skripsi terdiri atas halaman sampul (cover), halaman 

judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, halaman kata 

pengantar, halaman abstrak, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, 

halaman daftar gambar/grafik, halaman daftar lampiran yang dijelaskan 

sebagai berikut: 

 

A. Halaman Sampul 

Halaman sampul depan memuat antara lain judul, jenis laporan 

(proposal atau skripsi), maksud skripsi, lambang STIE Pertiba 

Pangkalpinang, nama dan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM), nama 

Perguruan Tinggi STIE Pertiba, nama program studi Sarjana Manajemen 

STIE Pertiba Pangkalpinang dan tahun diajukannya laporan atau tahun 

skripsi diajukan untuk diuji.  Judul skripsi harus dirumuskan secara jelas, 

spesifik, sederhana, singkat, tidak boleh lebih dari 20 kata, dan dalam 

bentuk pernyataan. Halaman sampul berwarna Kuning,  

Tulisan dalam halaman sampul skripsi menggunakan jenis huruf 

Arial, dengan spasi tunggal, dan tinta berwarna hitam. Apabila dalam 

judul skripsi terdapat kata berbahasa asing, maka huruf ditulis miring. 

Halaman sampul hanya terdiri atas 1 (satu) halaman. Contoh halaman 

sampul depan tampak pada Lampiran 1 untuk proposal, dan Lampiran 2 

untuk skripsi. 

 

B. Halaman Judul 

Halaman judul adalah duplikat dari halaman sampul depan yang 

dicetak pada kertas HVS berwarna putih. 

 

C. Halaman Persetujuan dan Pengesahan Skripsi 

Halaman persetujuan ujian proposal skripsi adalah halaman yang 

berisi pernyataan persetujuan pembimbing bahwa proposal skripsi sudah 
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siap dan layak untuk diuji. Contoh halaman persetujuan ujian proposal 

skripsi tampak pada Lampiran 3. 

Setelah ujian skripsi selesai dan mahasiswa dinyatakan lulus, 

maka penjilidan dapat dilakukan jika telah diperiksa, disetujui dan 

ditandatangani oleh dosen pembimbing, para dosen penguji, dan Ketua 

serta Wakil Ketua Bidang Akademik Sekolah Tinggi. Contoh halaman 

pengesahan tampak pada Lampiran 4. 

Halaman persetujuan pembimbing skripsi adalah halaman yang 

berisi pernyataan persetujuan pembimbing bahwa skripsi sudah selesai 

dan layak untuk diuji. Contoh halaman persetujuan pembimbing skripsi 

tampak pada Lampiran 5, dan halaman persetujuan penguji skripsi 

tampak pada lampiran 6. 

 

D. Halaman Pernyataan Keaslian 

Halaman   pernyataan   keaslian   merupakan   halaman   yang 

memuat ketegasan penulis bahwa naskah skripsi bukan karya plagiasi 

atau mengandung plagiasi dan menjamin keasliannya. Contoh halaman 

orisinalitas ini tampak pada Lampiran 7. 

 

E. Halaman Motto dan Persembahan 

Halaman ini berisi judul “Motto dan Persembahan”, Motto ditulis 

pada posisi kiri atas, dan persembahan ditulis pada posisi kanan bawah. 

Contoh penulisan Motto dan Persembahan seperti pada Lampiran 8. 

 

F. Halaman Kata Pengantar 

Halaman ini diberi judul “KATA PENGANTAR” dan diletakkan di 

bagian tengah atas kertas. Kata Pengantar memuat: 

1.   Rasa syukur sehingga tulisan dapat disajikan, dan 

2. Ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam 

penyusunan skripsi. 

Dalam memberikan ucapan terima kasih harus memuat nama, 

jabatan, dan jasa yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi dengan 
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urutan: Ketua, Ketua Program Studi Sarjana Manajemen, Dosen 

Pembimbing, Para Dosen dan Tenaga Akademik STIE Pertiba 

Pangkalpinang, para Pejabat   dan   Staf   Lokasi (tempat penelitian), 

kedua orangtua dan saudara-saudara (keluarga), teman spesifik, dan 

teman-teman sejawat. 

Khusus untuk teman spesifik dan teman sejawat tidak dibenarkan 

menggunakan bahasa informal (bahasa gaul). Ucapan terima kasih di 

sampaikan secara singkat dan harus diungkapkan dengan serius dalam 

tata bahasa yang benar dan tidak terkesan main-main, misalnya “kepada 

abang amin, thanks for all”. 

Kata pengantar diketik dengan 1,5 spasi dan panjangnya tidak lebih 

dari 2 halaman. Tulisan Kata Pengantar diketik dengan huruf kapital 

berukuran 14 (Arial 14) tanpa diakhiri dengan tanda titik. Letakkan tepat 

pada margin atas, simetris dari margin kiri dan kanan. Contoh penulisan 

Kata Pengantar seperti pada Lampiran 9. 

 

G. Halaman Abstrak 

Halaman ini diberi judul “ABSTRAK” yang dicetak tebal (bold) dan 

diletakkan di bagian tengah atas kertas. Isi abstrak berupa penjelasan 

singkat dari masalah yang diteliti, tujuan penelitian, metode yang 

digunakan, serta hasil penelitian. Abstrak bersifat naratif dan tidak 

menampilkan angka-angka. 

Dalam abstrak dicantumkan kata kunci yang ditempatkan 2 (dua) 

spasi di bawah teks abstrak. Jumlah kata kunci berkisar antara tiga 

sampai lima kata.  Abstrak diketik dengan spasi tunggal dan maksimal 

200 kata. Abstrak disajikan baik dalam Bahasa Indonesia (Lampiran 10) 

maupun Bahasa Inggris (Lampiran 11) pada halaman yang berbeda. 

 

H. Halaman Daftar Isi Skripsi 

Halaman ini diberi judul “DAFTAR ISI” dan diletakkan di bagian 

tengah atas kertas. Setiap tulisan yang ada pada halaman ini tidak 

diakhiri dengan titik. Daftar Isi harus memuat “Halaman Judul” sampai 
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dengan “Lampiran”, Bab, Nomor Bab, Judul Bab, Sub-bab dan Sub-sub-

bab, dan seterusnya. Contoh penyusunan Daftar Isi tampak pada 

Lampiran 12. 

 

I. Halaman Daftar Tabel Skripsi 

Daftar Tabel memuat semua tabel dalam skripsi.  Dalam Daftar 

Tabel harus ada nomor tabel, judul tabel, dan nomor halaman di mana 

tabel dicantumkan dalam teks. Contoh penulisan Daftar Tabel seperti 

pada Lampiran 13. 

 

J. Halaman Daftar Gambar/Grafik Skripsi 

Daftar Gambar memuat semua gambar yang ada dalam skripsi. 

Dalam Daftar Gambar harus ada nomor gambar, judul gambar dan nomor 

halaman gambar di mana gambar itu diletakkan. Contoh penulisan Daftar 

Gambar seperti pada Lampiran 14. 

 

K. Halaman Daftar Lampiran Skripsi 

Dalam Daftar Lampiran memuat semua lampiran yang ada di 

skripsi, meliputi nomor lampiran dan judul lampiran. Contoh penulisan 

Daftar Lampiran seperti pada Lampiran 15 

 

L. Halaman Daftar Pustaka 

Dalam Daftar Pustaka memuat semua referensi yang digunakan 

sebagai acuan dalam penulisan. Contoh penulisan halaman daftar 

pustaka seperti pada Lampiran 16 
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BAB 3  

SISTEMATIKA PROPOSAL 

DAN LAPORAN SKRIPSI 

 

A.   Sistematika Proposal Skripsi  

Sistematika proposal skripsi adalah sebagai berikut: 

1. Bagian Awal 

 HALAMAN JUDUL 

 HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING 

 HALAMAN DAFTAR ISI 

 HALAMAN DAFTAR TABEL 

 HALAMAN DAFTAR GAMBAR 

2.  Bagian Inti 

 BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

1.2. Rumusan Masalah Penelitian 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.5. Sistematika Penulisan 

 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

2.2. Penelitian Terdahulu 

2.3. Kerangka Pemikiran Penelitian 

2.4. Hipotesis Penelitian (bila ada) 

 BAB 3 METODE PENELITIAN 

3.1. Ruang Lingkup Penelitian 

3.2. Populasi dan Sampel (jika menggunakan sampel) 

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.4. Jenis dan Sumber Data 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

3.6. Teknik Analisis Data 

3.7. Kriteria Pengujian Hipotesis (bila ada) 
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3. Bagian Akhir 

DAFTAR PUSTAKA 

           Minimal 10 buah judul buku refrensi dan  minimal 5 (lima) jurnal  

ilmiah yang dipublikasikan. 

 

B.     Sistematika Laporan Skripsi 

Sistematika Laporan skripsi adalah sebagai berikut: 

1. Bagian Awal 

 HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PENGESAHAN KETUA DAN WAKIL KETUA BIDANG 

AKADEMIK STIE PERTIBA 

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING 

HALAMAN PERSETUJUAN TIM DOSEN PENGUJI 

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

  HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 HALAMAN KATA PENGANTAR 

 HALAMAN ABSTRAK 

 HALAMAN DAFTAR ISI 

 HALAMAN DAFTAR TABEL 

 HALAMAN DAFTAR GAMBAR 

 HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN 

2. Bagian Inti 

   BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

1.2. Rumusan Masalah Penelitian 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.5. Sistematika Penulisan 

  BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

2.2. Penelitian Terdahulu 
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2.3. Kerangka Pemikiran Penelitian 

2.4. Hipotesis Penelitian (bila ada) 

 BAB 3. METODE PENELITIAN 

3.1. Ruang Lingkup Penelitian 

3.2. Populasi dan Sampel (jika menggunakan sampel) 

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.4. Jenis dan Sumber Data 

3.5. Mentode Pengumpulan Data 

3.6. Teknik Analisis Data 

3.7. Kriteria Pengujian Hipotesis (bila ada) 

BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian  

4.2. Analisis Deskriptif 

4.3. Pengujian Data dan Hipotesis (bila ada) 

4.4. Pembahasan 

 BAB 5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

5.2 Implikasi Penelitian 

5.3 Keterbatasan    Penelitian    dan    Arah    Bagi    

Peneliti Selanjutnya 

3. Bagian Akhir 

DAFTAR PUSTAKA 

 LAMPIRAN 

 

Selanjutnya, beberapa pokok pikiran yang ada di setiap bab tersebut 

diuraikan sebagai berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab Pendahuluan ini diarahkan untuk mengungkap dan 

menjabarkan masalah yang akan diteliti dengan uraian sebagai berikut: 

Masalah merupakan kesenjangan antara pengalaman (desired 

ideal states) dan kenyataan (actual), antara apa yang direncanakan 

dengan kenyataan, adanya pengaduan atau kompetisi. Dalam proses 
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penelitian, setelah kita mengidentifikasi masalah dengan area yang 

cakupannya luas melalui proses observasi dan berfokus pada situasi, 

seorang peneliti perlu mempersempit masalah menjadi sesuatu yang 

spesifik dengan didukung pengambilan data melalui wawancara atau 

literatur penelitian. Permasalahan/isu riset dapat berupa: 

1. Masalah yang terjadi dan perlu adanya solusi perbaikan 

2. Peluang 

3. Pengujian/verifikasi suatu teori 

4. Penemuan suatu teori baru 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Latar belakang harus: 

1. Mampu menggambarkan konteks atau situasi yang mendasari 

munculnya permasalahan yang menjadi perhatian penulis. 

Penggambaran konteks permasalahan penelitian dapat dilakukan 

dengan menunjukkan fenomena-fenomena, fakta-fakta empiris atau 

kejadian-kejadian aktual yang terjadi di masyarakat yang sudah 

terpublikasikan melalui media massa, buku-buku, hasil-hasil   

penelitian   terdahulu, jurnal atau   sumber lainnya. 

2. Berisi tentang penjelasan timbulnya isu dan topik yang akan diteliti, 

posisi penelitian yang akan dilakukan saat ini diantara penelitian 

terdahulu, dan berbagai alasan yang menjustifikasi bahwa penelitian ini 

perlu dan penting untuk dilakukan. 

3. Berisi motivasi penelitian yang didasarkan pada beberapa hal, di 

antaranya adanya fenomena unik yang baru, munculnya kesenjangan 

atau kontradiksi antara teori dan praktik, adanya ketidakkonsistenan 

dari hasil penelitian yang pernah dilakukan, munculnya metode baru 

atau perangkat lunak (software) alat analisis  statistika,  munculnya  

gangguan  pikiran  yang merupakan awal lahirnya ide atau gagasan 

baru, adanya pengembangan penelitian (pengukuran  variabel, 

penggabungan variabel dan teori, penggunaan teori yang berbeda), 

dan adanya perbedaan dengan penelitian terdahulu. Namun   
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demikian, uraian ini tidak boleh terlalu mendalam karena akan dibahas 

dalam bab berikutnya yang bersesuaian. 

4. Memuat fakta-fakta yang relevan dengan masalah penelitian sebagai 

titik tolak dalam merumuskan masalah penelitian, dan alasan-alasan 

(empiris, teknis) mengapa masalah dikemukakan dalam usulan 

penelitian itu dipandang penting untuk diteliti. 

5. Memuat teori yang relevan dalam menyusun rumusan masalah. 

6. Memberikan alasan mengapa suatu teori tertentu digunakan dalam 

menganalisis data. 

 

1.2. Rumusan Masalah Penelitian 

Rumusan masalah menunjukkan secara tegas permasalahan dalam 

Skripsi yang dicari pemecahannya. Umumnya rumusan masalah 

menggunakan kalimat tanya. Rumusan masalah memuat proses 

penyederhanaan masalah yang rumit dan kompleks yang dirumuskan 

menjadi masalah yang dapat diteliti (researchable problems). 

Penyampaian rumusan masalah harus relevan dengan judul, data, dan 

model yang akan diteliti. Rumusan masalah yang baik mempunyai ciri-ciri 

sebagai berikut: 

1. Mempunyai nilai penelitian, dalam arti: 

a) Mempunyai nilai keaslian dan atau kejelasan sumber.  

b) Sesuai dengan tujuan penelitian. 

c) Merupakan hal yang penting dan patut untuk diteliti. 

d) Memberikan implikasi untuk kemungkinan pengkajian secara 

empiris. 

2. Layak untuk dilaksanakan, dalam arti didukung oleh data empiris. 

3. Sesuai dengan program studi konsentrasi penulis. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian harus menunjukkan pernyataan yang berisi tentang tujuan 

yang ingin dicapai melalui proses penelitian. Tujuan penelitian harus 

terkait dengan rumusan masalah. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian berisi tentang sumbangan/kontribusi positif terkait 

dengan hasil penelitian. Manfaat penelitian terdiri atas manfaat teoritis 

maupun praktis, dan mafaat kebijakan.  

Manfaat teoritis berisi keterkaitan hasil penelitian dengan 

pengembangan ilmu, seperti munculnya pandangan atau wawasan baru, 

atau perkembangan suatu teori, menguji teori, atau mengkritik teori. 

Hasil riset yang memperbaiki teori yang sudah ada, menjelaskan teori 

yang ada ke fenomena baru atau menemukan teori baru. Manfaat praktis, 

lebih mengarah pada aplikasi hasil penelitian, seperti sumbangan nyata 

yang dapat digunakan sebagai dasar kebijakan atas suatu keputusan 

yang sudah maupun yang akan dilakukan, 

hasil riset dapat diterapkan secara nyata atau paling tidak dapat 

digunakan untuk memperbaiki praktek yang sudah ada menjadi lebih 

baik. Sedangkan manfaat kebijakan, hasil riset berhubungan dengan 

manfaat bagi para pembuat kebijakan kepentingan publik. 

 

1.5.  Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi memuat uraian secara garis besar isi 

skripsi untuk tiap-tiap bab. 

 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang mendasari 

penelitian serta hasil-hasil penelitian sebelumnya. 

 Tinjauan pustaka adalah bahan-bahan bacaan yang terkait dengan 

suatu topik atau temuan dalam penelitian. Tinjauan pustaka memiliki 

banyak fungsi baik dalam penelitian induktif ataupun deduktif. Dalam 

penelitian deduktif, kajian pustaka akan membantu peneliti untuk 

mengembangkan kerangka teoritis dan hipotesis. Sedangkan dalam 

penelitian induktif, Tinjauan pustaka membantu kita untuk melihat masalah 
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dengan sudut pandang lebih spesifik dan menambah wawasan yang 

berguna dalam topik penelitian. 

 

2.1.  Landasan Teori 

Landasan teori berisi teori dan konsep yang relevan dengan 

permasalahan, serta bahasan hasil penelitian terdahulu. Landasan teori 

tidak hanya sekedar berisi kutipan atau pencantuman teori-teori, konsep, 

dan paradigma secara berjajar dan runtut yang diambil dari berbagai 

sumber, tetapi merupakan tinjauan pustaka dari berbagai literatur yang 

relevan. 

Uraian yang ada di dalam landasan teori ini diharapkan dapat 

memberikan landasan ilmiah tentang rumusan, metode dan arah 

penelitian serta pemecahan masalah. Penelitian kuantitatif mempunyai 

tujuan untuk menguji atau verifikasi teori, meletakkan teori secara 

deduktif menjadi landasan dalam penemuan dan pemecahan masalah 

penelitian. 

 

2.2.  Penelitian Terdahulu 

Sub-bab ini berisi hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan 

pengaruh/ hubungan/perbedaan variabel penelitian yang akan dilakukan 

untuk penelitian kuantitatif yang menggunakan hipotesis. Penelitian 

terdahulu diuraikan secara sistematis. Uraian tersebut meliputi nama dan 

tahun, sumber, pengukuran variabel (dependen dan independen), 

populasi dan sampel, teknik analisis data, hasil penelitian dan 

penjelasannya seperti yang tampak pada tabel berikut ini. 
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Tabel 2.1. 
Penelitian Terdahulu 

 

No 
Nama, tahun dan 

sumber 
Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

1    

2    

3    

dst    

 

Selanjutnya Tabel 2.1. diberi penjelasan dalam bentuk naratif 

(deskriptif) yang dapat menjelaskan posisi penelitian yang dilakukan pada 

aspek persamaan dan perbedaan sebagai dasar penyusunan pemetaan 

teori.  

 

2.3.  Kerangka Pemikiran Penelitian 

1. Disajikan dalam bentuk naratif (deskriptif) dan bagan. 

 Bentuk naratif (deskriptif) berisi tentang penjelasan hubungan antar 

variabel yang disusun, dijelaskan, dan dielaborasi secara logis. Bagan 

skematis kerangka pemikiran penelitian harus diberikan agar pembaca 

dapat melihat dan dengan mudah memahami hubungan yang 

diteorikan. 

2. Menunjukkan alur pemikiran penelitian terkait dengan variabel-variabel 

penelitian berdasarkan tinjauan pustaka yang telah ditulis sebelumnya. 

Penulis dapat memberi keterangan makna dari simbol-simbol (misal: 

garis lurus, garis putus-putus, bulatan, kotak, panah, dan lain-lain) 

yang digunakan dalam kerangka pemikiran penelitian. 

3. Menjelaskan tipe pengaruh/hubungan/perbedaan antar variabel dan 

mengapa dua atau lebih variabel berkaitan sama lain. Variabel yang 

dianggap relevan untuk studi harus diidentifikasi dan diberi nama 

dengan jelas dalam pembahasan. 

4. Menjelaskan dengan detail mengenai mengapa peneliti 

memperkirakan pengaruh/hubungan/perbedaan tersebut berlaku, dan 

teori apa saja yang digunakan dalam penelitian secara ringkas. Jika 

memungkinkan, peneliti dapat memberikan arah 
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pengaruh/hubungan/perbedaan berdasarkan temuan penelitian 

terdahulu. 

 

2.4.  Hipotesis Penelitian (bila ada) 

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang menyatakan 

pengaruh/ hubungan/perbedaan antar variabel berdasarkan landasan 

teori yang bersifat sementara (tentative) atau masih lemah. Hipotesis 

yang ditulis adalah yang menyatakan adanya keterkaitan/relasi tertentu 

antar variabel. Arah hipotesis dapat dicantumkan apabila didukung oleh 

tinjauan pustaka. Hipotesis yang benar memiliki kriteria: 

1. Dikembangkan dengan menggunakan teori yang sudah ada. 

2. Dikembangkan dari hasil-hasil penelitian terdahulu. 

3. Dirumuskan dalam bentuk pernyataan. 

4. Menyatakan pengaruh/hubungan/perbedaan antar dua variabel atau 

lebih. 

5. Menunjukkan maksudnya dengan jelas. 

6. Hipotesis harus dapat diuji (didukung adanya data). 

 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

Metode penelitian pada dasarnya berisi prosedur atau cara yang 

baku dan ilmiah untuk mendapatkan dan menganalisis data penelitian. 

Pada bagian ini, penulis harus memberikan gambaran yang jelas kepada 

pembaca mengenai cara-cara yang digunakan dalam menjalankan 

penelitian. Gambaran yang terstruktur dan jelas memungkinkan pembaca 

untuk mengadakan penelitian yang serupa. 

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data dan kriteria 

pengujian hipotesis. 

 

3.1. Ruang Lingkup Penelitian 

Secara umum ruang lingkup penelitian dapat dibagi menjadi 2 (dua) 
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macam yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif. Tulisan pada bagian ini 

merupakan gambaran mengenai ruang lingkup penelitian yang akan 

dilakukan penulis sesuai dengan tujuan penelitiannya. Apa yang 

dimaksud dengan ruang lingkup penelitian di sini identik dengan prosedur 

atau cara menjalankan penelitian ini (methodological technique used).   

 

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal 

minat yang diinvestigasi penulis. Populasi juga bisa diartikan sebagai 

sekumpulan data yang memiliki karakteristik yang sama dan menjadi 

objek inferensi. Jumlah populasi penelitian harus disebutkan dengan jelas 

bila diketahui jumlahnya. 

 Sampel adalah sebagian dari populasi.  Pada sub-bab sampel 

penelitian harus dijelaskan siapa atau apa kriteria yang menjadi sampel 

penelitian, jumlah sampel minimal yang harus diambil, dan metode 

pengambilan sampel penelitian. Jumlah sampel yang diambil dalam suatu 

penelitian harus mempunyai tingkat keterwakilan (representativeness) 

yang tinggi yaitu ciri-ciri atau sifat yang melekat pada sampel harus sama 

dengan atau sangat mendekati ciri-ciri atau sifat yang melekat pada 

populasi. Untuk mencapai tingkat keterwakilan yang tinggi sangat 

tergantung atau ditentukan oleh teknik atau cara pengambilan sampel 

tersebut. 

 

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Definisi operasional adalah penjelasan operasionalisasi semua 

variabel penelitian yang dimasukkan dalam hipotesis. Definisi operasional 

menjelaskan karakteristik yang dapat diamati dalam rangka mengukur 

variabel. Pengukuran variabel adalah penentuan besaran, dimensi, atau 

kapasitas, biasanya terhadap satuan pengukuran. Penulis harus 

memberikan arti dan menjelaskan cara-cara atau langkah-langkah dalam 

mengukur variabel tersebut, termasuk menjabarkan indikator-indikator 

dari alat ukur penelitian. Penentuan indikator-indikator alat ukur penelitian 
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harus mengacu pada tinjauan pustaka yang telah diuraikan sebelumnya, 

dan boleh membuat alat ukur sendiri jika pengukuran tersebut belum 

pernah dipakai oleh penulis sebelumnya dengan tahapan seperti 

dipaparkan di sub-bab 3.5 (metode pengumpulan data). Definisi 

operasional dan pengukuran variabel ini dibuat dalam bentuk tabel. 

Contoh: 

No 
Variabel dan 

Definisi 
Operasional 

Dimensi/Proksi Indikator 
Item 

Pernyataan 
Skala 

Pengukuran 

1      

2      

dst      

 

3.4. Jenis dan Sumber Data 

Data harus terukur, baik dengan jenis ukuran atau skala nominal, 

ordinal, interval, atau rasio. Data dapat berasal dari sumber data primer 

(misal:  data dari responden berupa kuesioner) dan atau sekunder (misal: 

data laporan keuangan dari Bursa Efek Indonesia). 

 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

Pada sub-bab ini membahas sumber data dan alat (instrumen) 

pengumpulan data. Dalam penelitian dikenal dua sumber data yaitu 

primer dan sekunder. Data primer mengacu pada informasi yang 

diperoleh dari tangan pertama oleh penulis yang berkaitan dengan 

variabel minat untuk tujuan spesifik studi (dikumpulkan langsung oleh 

penulis). Sedangkan data sekunder mengacu pada informasi yang 

dikumpulkan dari sumber yang telah ada.  

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian yang biasa 

digunakan antara lain adalah wawancara, kuesioner, observasi, 

dokumentasi dengan mempertimbangkan validitas dan reliabilitasnya. 

Perlu diperhatikan bahwa alat pengumpul data yang disebutkan di bagian 

ini hanya alat-alat yang dapat mengumpulkan data yang akan dianalisis 

dalam penelitian ini. Apabila data yang diperoleh hanya untuk 

memperkaya bahasan penelitian, maka alat pengumpul datanya tidak 

perlu disebutkan (misal: wawancara tambahan). 
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Jika penulis merancang alat instrumen penelitiannya sendiri, maka 

perlu dijelaskan konstruksi teoritik yang diacu, rincian aspek-aspek, serta 

kisi-kisi (blue print) dari item-item yang termuat dalam instrument 

penelitiannya.  Selain itu, penulis harus melakukan uji dan menunjukkan 

tingkat validitas dan reliabilitas dari alat ukur atau instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini. Penulis setidaknya menguraikan: 

1. Jenis validitas yang digunakan. 

2. Metode uji validitas dan reliabilitas beserta alasan menggunakan uji 

tersebut. 

3. Prosedur uji validitas dan reliabilitas yang digunakan. 

Prosedur dalam pembuatan dan pelaksanaan uji alat ukur harus 

dijelaskan secara rinci dan sistematis, termasuk hasil uji validitas dan 

reliabilitasnya (misal: angka koefisien validitas dan reliabilitas beserta 

taraf signifikansinya, jumlah item yang gugur dan valid, serta rentang 

angka koefisien terendah dan tertinggi dari item-item yang valid). 

Apabila penulis menggunakan instrumen penelitian yang dibuat 

oleh orang lain, maka perlu disebutkan siapa yang membuat instrumen 

tersebut, menjelaskan untuk tujuan apa instrumen tersebut dibuat, pada 

populasi apa instrumen tersebut diujicobakan, dan bagaimana hasil 

perhitungan validitas dan reliabilitasnya. Jika penulis memodifikasi suatu 

instrumen penelitian, maka harus disebutkan bagian mana yang 

dimodifikasi. 

 

3.6. Teknik Analisis Data 

Tulisan pada bagian ini berisi uraian tentang teknik analisis data 

yang digunakan beserta alasan penggunaan teknik tersebut, sesuai 

dengan tujuan penelitian, hipotesis, dan jenis data penelitian. Asumsi-

asumsi statistik yang mendasari teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian perlu disebutkan secara eksplisit. Apabila dalam analisis 

data menggunakan bantuan program komputer, maka perlu disebutkan 

perangkat lunak (software) program statistik yang digunakan beserta 

versinya (misalnya: SPSS versi 25, Eviews versi 10).  
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Teknis analisis data untuk skripsi yang penelitiannya menggunakan 

data primer : 

1. Deskriptif data (dapat berupa mean, deviasi standar dan grafik dll) 

2. Pengujian Instrumen (berupa uji Validitas dan Reliabilitas) 

3. Pengujian Asumsi (berupa uji normalitas, Multikolinieritas, 

Heteroskedastisitas dll) 

4. Analisis Statistik Inferensial (dapat berupa statistik Parametrik atau 

non Parametrik). 

  Syarat menggunakan Statistik Parametrik : 

a. Skala pengukuran data Interval dan Rasio.(jika data ordinal dapat 

diubah menjadi interval). 

b. Hasil uji asumsi memenuhi yang disyaratkan (misal hasil uji normalitas 

adalah Normal. Uji multikolinieritas hasilnya tidak terjadi 

multikolinieritas, dst untuk uji lainnya). 

c. Jumlah data/ responden minimal 30. 

d. Jika memenuhi syarat diatas (a, b dan c), maka teknik statistik 

Inferensial yang digunakan adalah : Analisis Regresi, Analisis 

Kausalitas Jalur- Path Analysis dan Analisis Kausalitas SEM. 

Syarat menggunakan Statistik Non Parametrik : 

a. Skala pengukuran data Nominal dan Ordinal.(jika data Interval atau 

Ratio dapat diubah menjadi Ordinal). 

b. Hasil uji asumsi tidak memenuhi yang disyaratkan (misal hasil uji 

normalitas adalah tidak Normal. Uji multikolinieritas hasilnya terdapat  

multikolinieritas, dst untuk uji lainnya). 

c. Jumlah data/ responden  kurang 30. 

d. Jika memenuhi syarat diatas (a, b dan c), maka teknik statistik Non 

Parametrik yang digunakan adalah : Analisis Rank Sperman atau 

Analisis Kendal Tau. 

  Pengolahan data dapat menggunakan aplikasi SPSS,  aplikasi 

Eviews dan aplikasi Amos atau WarpPLS dan lain-lain. 

Penggunaan versi aplikasi atau serie aplikasi tidak ada pembatasan 

penerbitannya atau dikeluarkannya versi tersebut. 
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• Jika analisis statistik inferent menggunakan statistik parametrik, maka 

uji hipotesisnya : Uji F (simultan) dan Uji t (parsial) 

• Jika analisis statistik inferent menggunakan statistik non parametrik : Uji 

korelasi karena analisis datanya korelasi rank sperman atau korelasi 

kendal tau.  

 Teknis analisis data yang menggunakan data sekunder terdiri 

dari : 

1.  Bidang Skripsi Manajemen Keuangan adalah :  

Analisis Keuangan (Analisis keuangan dapat berupa : analisis Vertikal dan 

horizontal, analisis ratio keuangan, analisis BEP, analisis EOQ, analisis 

investasi dan lain-lain, analisis ini disesuaikan dengan perumusan 

masalah).  

2. Bidang Skripsi Manajemen Pemasaran adalah : 

Analisis Pemasaran (Analisis pemasaran dapat berupa : analisis strategi 

pemasaran, analisis market share, analisis prilaku konsumen, analisis the 

profit equation, analisis the sales equation dan lain-lain, analisis ini 

disesuaikan dengan perumusan masalah)  

 

3.7. Kriteria Pengujian Hipotesis 

Untuk penelitian yang menggunakan hipotesis, pada sub bab ini 

peneliti memberikan uraian tentang kriteria terdukung atau tidak 

terdukungnya hipotesis. 

 

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi laporan mengenai gambaran umum penelitian, analisis 

deskriptif, hasil penelitian serta pembahasan atas hasil yang didapat dari 

penelitian ini. 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Menjelaskan kondisi secara umum objek penelitian. Objek penelitian 

adalah sesuatu yang diteliti yang dapat berupa benda, orang, organisasi 

atau keadaan. 
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4.2. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif berupa deskripsi responden dan variabel dalam 

bentuk distribusi frekuensi, tabel, diagram, atau grafik. Analisis deskriptif 

dapat juga berisi rata-rata, nilai tengah dan deviasi standar. 

 

4.3. Pengujian Data dan Hipotesis 

Sub bab ini berisi uraian tentang hasil uji asumsi yang diperlukan 

(misalnya uji normalitas, linieritas, heteroskedastisitas, multikolinieritas, 

dan lain-lain) dan hasil uji analisis data berdasarkan teknik analisis data. 

Bila menggunakan asumsi klasik harus dibahas pula model yang dipilih, 

lolos atau tidak dari asumsi klasik.   

Penyajian hasil uji analisis data, penulis dapat menggunakan 

bentuk tabel atau grafik untuk memperjelas hasil penelitian. Penulis harus 

menjawab pertanyaan hipotesis penelitian ditolak atau tidak ditolak 

berdasarkan taraf signifikansi, serta menjelaskan maksudnya. 

 

4.4. Pembahasan 

Sub bab ini menguraikan hasil pengujian atau analisis data dan 

interpretasi penelitian yang telah dilakukan. Di samping itu, juga harus 

mampu menjawab secara ilmiah permasalahan yang diajukan dalam 

Skripsi. Dalam bagian pembahasan, penulis perlu menginterpretasikan 

dan menganalisis model atau variabel yang dikaitkan dengan tinjauan 

pustaka dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Penulis dapat menambahkan 

kajian-kajian lain (yang tidak terdapat dalam tinjauan pustaka, bisa 

ditemukan berdasarkan hasil interaksi dan pengamatan) untuk 

mendukung hasil penelitian. 

Penulis harus mampu mengemukakan argumentasi-argumentasi 

yang logis dan kritis tentang kemungkinan-kemungkinan yang 

mempengaruhi hasil penelitiannya. Penulis dapat memanfaatkan 

pengetahuannya tentang gambaran objek penelitian untuk 

mengemukakan argumentasi-argumentasi yang logis dan kritis atas hasil 

penelitian. 
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Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan adalah, 

peneliti harus: 

1. Menghubungkan hasil penelitian dengan teori yang telah dibangun 

pada landasan teori dan hipotesis penelitian. 

2. Menjelaskan persamaan dan perbedaan antara teori, alasan rasional, 

hasil penelitian terdahulu dengan hasil penelitian yang dilakukan, serta 

membahasnya secara mendalam. 

 

Bab 5 PENUTUP 

5.1.  Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan uraian secara ringkas dan jelas yang 

diuraikan dalam bab pembahasan hasil penelitian. Pada bagian ini 

penulis mengemukakan secara eksplisit jawaban atas pertanyaan 

penelitian dalam bentuk pernyataan yang menunjukkan terdukung atau 

tidak terdukungnya hipotesis penelitian. Kesimpulan ditulis dalam bentuk 

naratif, tidak dalam bentuk angka-angka yang sudah dijelaskan pada sub 

bab hasil penelitian dan pembahasan. Hal-hal penting lainnya yang 

berkaitan dengan hipotesis dapat dicantumkan secara ringkas sejauh hal-

hal tersebut dapat memperkaya kesimpulan penelitian. 

 

5.2.  Implikasi Penelitian 

Bagian ini memaparkan implikasi penelitian yang mengacu pada 

pembahasan penelitian. Implikasi harus diungkap secara jelas, terinci, 

dan operasional sehingga mudah untuk diterapkan dan dirasakan 

manfaatnya oleh pihak-pihak tertentu maupun disiplin ilmu tertentu. 

Secara operasional, implikasi penelitian dapat berupa implikasi secara 

teoritis, praktik dan kebijakan.  

 

5.3.  Keterbatasan Penelitian dan Arah Bagi Penelitian Selanjutnya  

Keterbatasan penelitian berisi kendala yang dihadapi peneliti dalam 

melaksanakan penelitian. Keterbatasan perlu disebutkan untuk diperbaiki 

pada penelitian mendatang. Keterbatasan adalah sesuatu yang tidak 
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dapat   dilakukan oleh peneliti karena kondisi yang tidak memungkinkan. 

Kendala yang dimaksud adalah kendala yang baru diketahui oleh peneliti 

saat meneliti bukan sebelum meneliti. 

 

C. Bagian Akhir Skripsi 

1. DAFTAR PUSTAKA 

Bagian ini memuat semua sumber yang diacu atau literatur 

(misalnya buku-buku teks, jurnal, majalah, hasil penelitian lainnya dan 

lain-lain yang digunakan dalam penulisan laporan penelitian. Semua 

sumber yang disebut dalam teks harus tercantum dalam Daftar Pustaka. 

Sebaliknya, setiap sumber atau literatur yang dicantumkan dalam Daftar 

Pustaka harus disebut dalam teks laporan penelitian. Selain itu penulisan 

nama pokok pengarang atau para pengarang dan tahun penerbitan 

dalam teks dan dalam Daftar Pustaka harus sesuai. Dalam penulisan 

daftar pustaka, penulis dapat menggunakan perangkat lunak (software) 

yang mendukung penyusunan daftar pustaka. 

Daftar Pustaka disusun berdasarkan abjad nama pengarang atau 

peneliti, daftar pustaka minimal berjumlah 10 buah judul buku referensi, 

dan  minimal 5  jurnal  ilmiah yang dipublikasikan. Tahun buku daftar 

pustaka adalah 8 tahun terakhir. Cara penyusunannya lihat Contoh 

Lampiran 15 

 

2.   LAMPIRAN 

Bagian ini memuat berbagai macam keterangan/informasi yang 

dibuat dan diperoleh selama pelaksanaan penelitian, seperti kuesioner 

penelitian, data penelitian, hasil uji validitas dan reliabilitas, hasil analisis 

data, dan surat ijin penelitian. 

Lampiran terpisah dari bagian lain, dan setiap lampiran bertuliskan 

“Lampiran“ di sudut kanan atas kertas. Lampiran tidak dihitung sebagai 

jumlah halaman skripsi. Lampiran lebih dari satu jenis dapat diberi 

nomor lampiran: lampiran 1, lampiran 2, dan seterusnya. Setiap judul 

lampiran harus dimuat dalam “daftar lampiran“. 
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BAB 4 

FORMAT DAN CARA PENULISAN SERTA PENJILIDAN 

 

A.  Bahasa yang digunakan 

Bahasa Indonesia yang berpedoman pada ”Pedoman Umum Ejaan 

Bahasa Indonesia yang disempurnakan” dan ”Pedoman Umum 

Pembentukan Istilah”. Bila diperlukan atau belum ada istilah yang tepat 

dalam bahasa Indonesia, boleh menggunakan bahasa aslinya dengan 

memperhatikan tata cara penulisan bahasa asing. 

  

B. Jumlah Skripsi 

Selain dari sejumlah yang diberikan kepada pembimbing, STIE 

Pertiba berhak menerima 1 (satu) eksemplar skripsi, yang akan 

didistribusikan untuk perpustakaan. 

 

C.  Kertas 

Kertas HVS ukuran A4 (210 x 297 mm) warna putih, berat 80 gram 

dan tidak bolak balik. Diantara bab agar dipisahkan dengan kertas 

“doorslag” berwarna kuning yang berloggo STIE Pertiba. 

 

D. Pengetikan Naskah 

Hanya diperkenankan menggunakan pita dan tinta hitam. Naskah 

diketik dengan huruf “ARIAL “ ukuran 12 pt, kecuali kata asing dicetak 

miring (Italic), cetak tebal, atau diberi garis bawah. Cetak tebal (bold) 

dapat digunakan untuk mengetik judul bab dan judul tabel, dan garis 

bawah dapat digunakan dalam mengetik sub judul. Pencoretan dan 

penghitaman bagian yang salah tidak diperkenankan. Awal paragraph 

dimulai pada ketukan ke-7. Penggadaan dapat dilakukan dengan foto kopi 

dengan kertas dan tinta yang berkualitas tinggi atau dicetak. 
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E. Jarak Tepi (Margin) 

3 cm atau 1 inci dari tepi atas 

3 cm atau 1 inci dari tepi bawah 

4 cm atau 1,5 inci dari tepi kiri 

3 cm atau 1 inci dari tepi kanan 

 Semua tabel dan gambar harus berada dalam marjin. Tabel yang 

relatif besar dilampirkan. Sub judul kalau tempat tidak memungkinkan 

harus dimulai pada halaman berikutnya. Kata terakhir pada suatu 

halaman tidak boleh dipisahkan ke halaman berikutnya, tetapi seluruh 

kata harus diketik pada halaman berikutnya. 

 

F. Nomor Halaman 

 Halaman untuk bagian awal diberi nomor dengan huruf Romawi 

kecil (i, ii, iii, iv, v dan seterusnya), ditulis di bagian bawah tengah, empat 

spasi di bawah teks. 

 Semua halaman dinomori kecuali halaman pertama yang kosong, 

halaman judul. Halaman pada skripsi, daftar pustaka, dan lampiran diberi 

nomor dan disesuaikan dengan nomor sebelumnya. Pada halaman 

dengan judul bab, nomor halaman ditulis di bawah tengah (empat spasi di 

bawah teks). 

 

G. Penomoran Bab 

Judul bab tidak dapat dipakai untuk judul sub bab dan seterusnya 

Bila hendak mengikuti pola dengan penomoran hendaknya menggunakan 

pola sebagai berikut  ( Pilih salah satu ): 

1.  ………………. 2. …………………… 

1.1.    …………….. 2.1. ………………….. 

1.1.1.  ……………. 2.1.1. ………………… 

1.1.1.1.  …………… 2.1.1.1. ……………… 

1.1.1.2.  …………... 2.1.1.2. ……………… 
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Untuk menyatakan pembagian yang leboh bawah lagi (lebih dari empat 

angka) hendaknya menggunakan huruf kecil dari abjad latin. Contoh: a, 

a), (a). 

 

H. Tabel dan Gambar 

1.   Batasan 

Tabel menyatakan data yang sudah ditabulasikan dan 

digunakan dalam skripsi dalam tubuh tulisan maupun dalam lampiran, 

kata “Tabel” ditulis pada bagian posisi tengah atas tabel yang 

bersangkutan. Gambar menunjukkan semua materi non verbal yang 

digunakan dalam tubuh tulisan dan lampiran seperti peta, grafik, foto, 

gambar, diagram dan sebagainya. kata “Gambar” ditulis pada bagian 

posisi bawah gambar yang bersangkutan. 

 2. Persiapan 

a. Tabel dan Gambar hendaknya menggunakan kertas yang sama 

dengan seluruh tulisan. 

b. Tabel dan gambar yang ukurannya kurang atau sama dengan 

setengah halaman dapat diletakkan di antara uraian tulisan, 

dipisahkan dari kalimat sebelah atas dan bawah dengan tiga 

spasi. Bila tabel atau gambar lebih besar dari setengah halaman 

harus diletakkan pada halaman tersendiri. 

c. Dua atau tiga tabel/gambar yang kecil dapat diletakkan pada satu 

halaman dengan pemisahan seperti pada butir b. 

3.  Judul Tabel dan Gambar 

a. Setiap judul tabel/gambar harus diketik pada pertengahan baris 

(center line). Awal kata judul diawali dengan huruf besar. 

b. Tabel diberi judul di atas tabel, berjarak 1 spasi. 

c. Gambar diberi judul di bawah gambar, berjarak 1 spasi. 

d. Sumber harus ditulis di bawah tabel/gambar, diletakkan di sebelah 

kiri. 

 

 



 

 

32 

 4.   Penomoran 

a. Tabel diberi nomor dengan angka Arab, sesuai dengan nomor bab 

tempat tabel dicantumkan, diikuti dengan nomor urut tabel dengan 

angka Arab. Contoh penulisan nomor tabel: Tabel 2.1. (tabel ini 

berada di bab 2 dan merupakan tabel pertama). 

b. Gambar diberi nomor urut dengan angka Arab, sesuai dengan 

nomor urut gambar tersebut pada setiap bab. Nomor bab ditulis di 

depan nomor urut gambar dengan angka Arab. Contoh penulisan 

nomor gambar: Gambar 2.1. (gambar ini berada di bab 2 dan 

merupakan gambar pertama). 

5.  Kutipan 

a. Kutipan ditulis sesuai naksah aslinya, sedangkan kutipan yang 

berbahasa asing harus disertai terjemahannya. 

b. Kutipan ditulis dengan jarak tepi kiri dan tepi kanan yang sam 

dengan teks yang lain. 

c. Kutipan ditulis dengan jarak 2 spasi untuk kutipan kurang dari lima 

baris dan diberi tandan kutip (“…”). Untuk kutipan yang panjangnya 

lima baris atau lebih diketik berspasi satu dengan mengosongkan 

empat pukulan tik dari garis margin biasa disebelah kiri, kutipan ini 

tidak diberi tanda kutip. 

 

I.    Kertas Pemisah Bab 

Di antara bab agar dipisahkan dengan kertas “doorslag“ berwarna 

kuning yang berlogo STIE Pertiba. 

 

J.   Jumlah Halaman 

Jumlah halaman skripsi minimal 70 (tujuh puluh) halaman, belum 

termasuk lampiran, halaman depan, halaman motto, daftar isi, dan 

kata pengantar. 
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K. Cara Penulisan Daftar Pustaka 

Penulisan daftar pustaka adalah sebagai berikut: 

 

Sumber Contoh Dalam Text Contoh Daftar Pustaka 
Buku Satu 
Pengarang 

Manajemen keuangan menurut Lukas 
(2008) merupakan .... 

Atmaja, Lukas Setia. (2008). Teori dan Praktik 
Manajemen Keuangan. Yogyakarta: 
Penerbit Andi. 

Buku Dua 
Pengarang 

Solihin dan Ratmono (2013) 
menjelaskan bahwa …. 

Solihin, M dan Ratmono, D. (2013). Analisis 
SEM-PLS dengan Warp PLS 3.0 untuk 
Hubungan Nonlinier dalam Penelitian 
Sosial dan Bisnis. Yogyakarta: Andi 

Buku, Lebih 
dari 3 
Pengarang 

Kotler, dkk (2017) mengemukakan 
bahwa… 

atau 
……… (Kotler, dkk (2017)) 

atau 
Kotler, et al (2017)………… 

Kotler, P., Kartajaya, H dan Setiawan, I. (2017). 
Marketing 4.0: Moving from Traditional to 
Digital. New jersey: John Wiley & Sons. 

Buku, Tidak 
ada 
Pengarang 

“Hal ini dapat dilihat pada kasus 
sebelum periode 1995” (Advertising 
in the Western Cape 1990) ....... 

atau 
Dalam Advertising in the Western 
Cape (1990), ditunjukkan bahwa…… 

Advertising in the Western Cape. (1990). Cape 
Town: ABC Publisher. 

Buku, Karya 
yang 
berbeda dari 
penulis yang 
sama 

Vance (1955, 1968) mengatakan…. 
 
Tahun disajikan menurut kronologi 
tulisan 

Vance, C. D. (1955). Functional Control and 
Corporate Performance in Large Scale 
Industrial Enterprises. Amherst: 
University of Massachusetts. 

  Vance, C.   D.   (1968).   The   Corporate   
Director:   A   Critical Evaluation. Ill: Dow 
Jones-Irwin, Homewood. 

Buku, Editor Allan dan Skinner (1991)……. Allan, G. and C. Skinner (Eds). (1991), 
Handbook for Research Students in 
Social Science. London: The Falmer 
Press.  

Encyclopedi
a atau 
Kamus 

Dalam Oxford English Dictionary 
(1992) disebutkan bahwa retorika 
adalah…… 

Oxford   English   Dictionary.   (1992).   2 ed.   : 
Oxford.Oxford University Press.  

Thesis/Diser
tasi 

Afrizal (2018) membuktikan ...... Afrizal. (2018). Faktor-faktor yang 
mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi 
Sektor Pariwisata serta Implikasinya 
terhadap Kesempatan Kerja dan 
Pendapatan Asli Daerah di provinsi 
kepulauan Bangka Belitung. Disertasi 
Tidak Dipublikasikan. Program Doktor 
Ilmu Ekonomi, Program Pascasarjana. 
Universitas Borobudur, Jakarta. 
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Sumber Contoh Dalam Text Contoh Daftar Pustaka 
Paper 
Seminar, 
Conference, 
Simposium 
dll 

Weir dan Laing (1999)..... Weir, C. and D. Laing. (1999). The Governance-
Performance Relationship:  The Effects 
of Cadbury Compliance on UK Quoted 
Companies. Paper disajikan pada 
European   Accounting   Conference. 28 
April 1999, Bordeaux, Perancis. 

Artikel Yukl dan Falbe (1991)......... Yukl, G.  and C.  M.  Falbe.  (1991).  Importance 
of Different Power Sources in Downward 
and Lateral Relations.  Journal of Applied 
Psychology, 76(3), 416-424. 

Full Text 
dari Internet 
Tanpa 
halaman 

Baptiste (2001)………. Baptiste, I. (2001). Qualitative Data Analysis: 
Common Phase, Strategic Differences. 
Forum: Qualitative Social Research, 2:3, 
pp.n.p, http://www.qualitative- 
research.net/fgs. Diakses tanggal 23 
October 2005 

Full text dari 
suatu 
elektronik 
database 

………………(Zald 1986) Zald, M. (1986). The Sociology of Enterprise, 
Accounting and Budget Rules: 
Implication for Original Theory. 
Accounting, Organization and Society, 
Vol. 11, pp.327-340. Diakses tanggal 16 
Januari 2006, dari ABI/INFORM Global 
Distance Artikel 

Jurnal 
Jensen dan Meckling (dikutip oleh 
Band 1992)…….. 

Band, D. (1992). "Corporate Governance: Why 
Agency Theory Is Not Enough. 
European Management Journal, 10(4), 
453-459. 

 
Hanya ditulis Jurnal yang betul-betul 
digunakan) 

Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi 
(2008)….. 

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2008). 
Laporan Investigasi Kasus Korupsi 
Bank Indonesia. Jakarta. 

Makalah Machfoedz (1999) mengatakan 
bahwa... 

Machfoedz, Mas’ud. (1999). Manajemen 
Keuangan dan Kualitas Pendidikan 
Tinggi. Makalah, Seminar Nasional 
Manajemen Pendidikan Tinggi dan 
Universitas di Indonesia dalam Era 
Otonomi dan Globalisasi. 20 Nopember 
1999, Yogyakarta. 

Biro Pusat 
Statistik 

Data Badan Pusat Statistik Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung (2019) 
menyebutkan bahwa ……… 

Badan Pusat Statistik. (2018). Indeks 
Pembangunan Manusia Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung 2019. 
Bangka Belitung. 
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Lampiran 1: Contoh Halaman Sampul Proposal Skripsi 

 
 

PENGARUH BAURAN PROMOSI, KUALITAS 

PELAYANAN, DAN CITRA MEREK TERHADAP 

KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK “ XXX”    

DI KOTA PANGKALPINANG 
 
 
 
 

PROPOSAL SKRIPSI    → 14 pt 

 
Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat 

Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi 
 

 
 
 

Oleh: 
 

................................. 
NPM:..................... 

 
 

 
 
 
 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERTIBA 
PANGKALPINANG 

2020 

16pt 

12pt 

14pt 

16pt 
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Lampiran 2: Contoh Halaman Sampul Skripsi 

 
 

PENGARUH BAURAN PROMOSI, KUALITAS 

PELAYANAN, DAN CITRA MEREK TERHADAP 

KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK “ XXX”    

DI KOTA PANGKALPINANG 
 
 
 
 

               SKRIPSI    → 14 pt 

 
Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat 

Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi 
 

 
 
 

Oleh: 
 

................................. 
NPM:..................... 

 
 

 
 
 
 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERTIBA 
PANGKALPINANG 

2020 

16pt 

12pt 

14pt 

16pt 
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Lampiran 3: Contoh Halaman Pengesahan untuk Ujian Proposal Skripsi 

 
 

 

PERSETUJUAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI 
 
 
 
 
 
NAMA    : MAT AMIN 

NPM     : 14261101017 

KOSENTRASI : MANAJEMEN PEMASARAN 

JUDUL PROPOSAL : PENGARUH BAURAN PROMOSI, KUALITAS 
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Lampiran 10: Contoh Halaman Abstrak dalam Bahasa Indonesia 

 

ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh bauran promosi, 
kualitas pelayanan, dan citra terhadap keputusan pembelian produk “XXX” 
di Kota Pangkalpinang. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penjelasan (explanotory 
research) yang menjelaskan hubungan kausal (sebab akibat) antar 
variabel. Model penelitian bersifat pengujian hipotesis, yang menguji 
hubungan teoritis yang dibangun oleh peneliti. Data yang digunakan 
bersifat cross-sectional yang dikumpulkan dari responden penelitian yaitu 
konsumen produk “XXX” di Kota Pangkalpinang. Teknik analisis data 
menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa bauran promosi 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian kualitas pelayanan 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian, dan citra merek 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian.  
 

Kata Kunci: Bauran Promosi, Kualitas Pelayanan, Citra Merek,  
                    Keputusan     Pembelian. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the effect of promotion mix, service quality, and image on 

purchasing decisions for "XXX" products in Pangkalpinang. 

This study uses an explanatory research approach which explains the causal 

relationship (cause and effect) between variables. The research model is hypothesis 

testing, which examines the theoretical relationship built by the researcher. The data 

used is cross-sectional and collected from research respondents, namely consumers of the 

product "XXX" in Pangkalpinang. The data analysis technique used multiple linear 

regression analysis. 

The results revealed that the promotion mix has an effect on purchasing 

decisions, service quality has an effect on purchasing decisions, and brand image has an 

effect on purchasing decisions. 

 

Keywords: Promotion Mix, Service Quality, Brand Image, Buying decision. 
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Lampiran 17: Contoh Penulisan Tabel 

 

 

 
 

Tabel 4.6 
Uji Normalitas Data 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 40 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. 
Deviation 

51.08239012 

Most Extreme Differences Absolute .178 

Positive .178 
Negative -.078 

Test Statistic .178 

Asymp. Sig. (2-tailed) .103c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Sumber: Diolah oleh peneliti (2020) → ukuran huruf 10 pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukuran huruf 12pt 
Diketik 1 spasi 
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Lampiran 18: Contoh Penulisan Gambar 

 

 

 

 Sumber: Diolah oleh peneliti (2020)→diketik dengan ukuran huruf  10 pt 

  Gambar 4.1  
Grafik Normal Probability Plot 

 

Ukuran huruf 12pt 
Diketik 1 spasi 
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