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I. PENDAHULUAN 
 

Skripsi merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa pada Fakultas 
Ekonomi Unsoed untuk memperoleh gelar sarjana, sehingga penulisan 
skripsi merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh mahasiswa S1 
Fakultas Ekonomi Unsoed menjelang akhir masa studinya.  

Sebagai salah satu bentuk karya ilmiah, skripsi harus ditulis sesuai 
dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau kaidah-kaidah ilmiah 
yang telah disepakati atau ditetapkan. Melalui pembuatan skripsi ini, 
kalangan akademik pada suatu perguruan tinggi dapat mengkomunikasikan 
informasi, gagasan , kajian dan atau hasil penelitian. 

Kode etik dalam penulisan skripsi sangat penting untuk dijunjung 
tinggi. Ada dua hal yang terkait dengan etika dalam penulisan skripsi yaitu 
masalah keaslian dan kejujujuran. Keaslian berkaitan dengan dengan 
pengutipan dan penyebutan sumber-sumber data  yang  digunakan, 
sedangkan kejujuran berkaitan dengan kebenaran data yang disajikan.  

Penulisan skripsi bagi mahasiswa S1 bertujuan untuk memberikan 
kemampuan kepada mahasiswa dalam penulisan ilmiah secara baik dan 
benar, berbeda dengan penulisan tesis yang bertujuan untuk pengembangan 
ilmu pengetahuan, sedangkan disertasi lebih bertujuan untuk membangun 
teori baru.   

Pedoman penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan 
pedoman bagi mahasiswa dan juga pembimbing  dalam mengarahkan 
penulisan skripsi agar diperoleh skripsi yang berkualitas sesuai dengan 
kaidah-kaidah ilmiah. Buku pedoman ini berisi bagian-bagian proposal 
skripsi, bagian-bagian skripsi, penjelasan bagian-bagian proposal skripsi, 
penjelasan bagian-bagian skripsi dan tata naskah skripsi. 
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II. BAGIAN-BAGIAN PROPOSAL SKRIPSI 
 

Sebelum menyusun skripsi mahasiswa diwajibkan untuk menyusun 
proposal skripsi. Tujuan penyusunan proposal skripsi adalah untuk 
mengarahkan pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan. Sebagai suatu 
rencana penelitian, isi proposal skripsi terdiri dari: latar belakang masalah 
penelitian, perumusan masalah penelitian, batasan masalah penelitian, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, perumusan model 
penelitian,  metode penelitian dan teknik analisis data, daftar pustaka serta 
lampiran.   

Proposal skripsi dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian 
awal, bagian inti, dan bagian akhir. Proposal skripsi terdiri dari tiga bab 
yaitu Bab I, Bab II dan Bab III. Berikut ini disajikan bagian-bagian isi 
proposal skripsi. 

 
1. Bagian awal proposal skripsi. 

Sampul 
Halaman judul 
Halaman persetujuan  
Halaman daftar isi 
Halaman daftar tabel (jika ada) 
Halaman daftar gambar (jika ada) 
Halaman daftar singkatan (jika ada) 
Halaman daftar simbol (jika ada) 
Halaman daftar lampiran (jika ada) 

2. Bagian utama proposal skripsi 
I. Pendahuluan 

A. Latar Belakang Masalah Penelitian 
B. Perumusan Masalah Penelitian 
C. Batasan Masalah Penelitian 
D. Tujuan Penelitian  
E. Manfaat Penelitian  
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II. Telaah Pustaka dan Perumusan Model Penelitian 
A. Telaah Pustaka 
B. Perumusan Model Penelitian dan Hipotesis (Jika diperlukan 

hipotesis) 
III. Metode Penelitian dan Teknik Analisis Data 

A. Metode Penelitian 
B. Teknik Analisis Data 
 

3. Bagian akhir proposal skripsi 
Daftar Pustaka 
Lampiran 
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III. BAGIAN-BAGIAN SKRIPSI 
 

Bagian-bagian skripsi pada prinsipnya sama dengan bagian 
proposal skripsi tetapi terdapat tambahan dua bab yaitu Bab IV dan Bab V. 
Skripsi juga dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian 
inti, dan bagian akhir. Berikut ini disajikan bagian-bagian isi skripsi. 

1. Bagian awal skripsi. 
Sampul 
Halaman judul 
Halaman persetujuan dan pengesahan 
Pernyataan keaslian 
Kata pengantar 
Ringkasan 
Summary 
Halaman daftar isi 
Halaman daftar tabel (jika ada) 
Halaman daftar gambar (jika ada) 
Halaman daftar singkatan (jika ada) 
Halaman daftar simbol (jika ada) 
Halaman daftar lampiran (jika ada) 

2. Bagian Utama Skripsi 
I. Pendahuluan 

A. Latar Belakang Masalah Penelitian 
B. Perumusan Masalah Penelitian 
C. Batasan Masalah Penelitian 
D. Tujuan Penelitian  
E. Manfaat Penelitian  

II. Telaah Pustaka dan Perumusan Model Penelitian 
A. Telaah Pustaka 
B. Perumusan Model Penelitian dan Hipotesis (Jika diperlukan 

hipotesis) 

III. Metode Penelitian dan Teknik Analisis Data 
A. Metode Penelitian 
B. Teknik Analisis Data 
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IV. Hasil dan Pembahasan 
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 
B. Analisis Data dan Pembahasan 

V. Kesimpulan dan Implikasi 
A. Kesimpulan 
B. Implikasi 
 

3. Bagian Akhir Skripsi 
Daftar Pustaka 
Lampiran 
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IV. PENJELASAN BAGIAN-BAGIAN   
PROPOSAL SKRIPSI 

 
Bab ini memberikan uraian tentang bagian-bagian yang ada dalam 

proposal skripsi. Proposal skripsi hanya terdiri dari Bab I, Bab II dan Bab 
III disamping itu proposal skripsi tidak memerlukan lembar pengesahan 
tetapi hanya memerlukan lembar persetujuan dari kedua dosen 
pembimbing.  Secara lebih rinci bagian-bagian proposal skripsi diuraikan 
sebagai berikut: 
 
A. Bagian awal proposal skripsi. 

Bagian awal proposal skripsi terdiri atas: 
i. Sampul 

Halaman sampul terdiri atas dua bagian, yaitu  halaman sampul 
luar (depan) dari kertas buffalo dan sampul dalam dari kertas HVS 
putih.  
Sampul luar proposal skripsi berwarna abu-abu. Pada halaman 
sampul luar proposal skripsi berisi: tulisan kata: “PROPOSAL 
SKRIPSI” (huruf kapital), judul proposal skripsi,  lambang 
Unsoed, nama lengkap penulis  (tanpa gelar), nomor induk 
mahasiswa, tulisan: “Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal 
Soedirman, Purwokerto, dan tahun  diajukan (huruf kapital).  

Contoh sampul proposal skripsi lihat pada lampiran 1).  
 

ii. Halaman Judul 
Judul penelitian sebaiknya ditulis secara singkat, jelas dan menarik 
minat pembaca sehingga menggambarkan penelitian yang akan 
diusulkan. Jumlah kata dalam setiap judul 5 - 20 kata. 
Halaman judul proposal skripsi berisi hampir sama dengan sampul 
namun tidak ada lambang  Unsoed, dan ditambahkan dengan  
tulisan kalimat: “Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyusun 
skripsi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman.  

Contoh halaman judul proposal skrispsi  lihat pada 
lampiran 2. 
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iii.  Halaman persetujuan  

Halaman persetujuan proposal skripsi memuat judul proposal 
skripsi, nama penulis dan kata persetujuan, tanda tangan 
pembimbing dengan urutan  Pembimbing I, Pembimbing II.   

Contoh halaman persetujuan proposal skripsi lihat  pada  
lampiran 3. 

 
iv. Halaman daftar isi 

Halaman daftar isi ditulis pada halaman baru dan diberi judul daftar 
isi yang ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri titik dan 
diletakaan di tengah atas kertas. Dalam daftar isi dimuat daftar 
tabel, daftar gambar, judul bab dan sub bab, daftar pustaka dan 
lampiran. Keterangan yang mendahului daftar isi tidak perlu 
dimuat dalam daftar isi. Judul bab ditulis dengan huruf kapital, 
sedangkan judul sub bab ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf 
pertama tiap kata dalam sub bab ditulis dengan huruf besar. Baik 
judul bab maupun sub bab tidak diakhiri dengan titik. Nomor bab 
ditulis menggunakan angka romawi. Jarak pengetikan antar baris 
dan judul bab yang satu dengan bab yang lain adalah dua spasi, 
sedangkan jarak spasi antara sub bab adalah satu spasi.  

Contoh halaman daftar isi proposal skripsi lihat pada 
lampiran 4.  

 
ii. Halaman daftar tabel (jika ada) 

Halaman daftar tabel ditulis pada halaman baru. Judul daftar tabel 
ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri titik dan diletakan di 
tengah atas kertas. Daftar tabel memuat semua tabel yang disajikan 
dalam tubuh proposal skripsi. Nomor tabel ditulis dengan angka 
diurut dari bab awal hingga akhir. Jarak pengetikan judul (teks) 
tabel yang lebih dari satu baris ditulis satu spasi dan jarak antara 
judul tabel dua spasi. Judul tabel dalam halaman daftar tabel harus 
sama dengan judul tabel dalam teks.  

Contoh halaman daftar tabel lihat pada lampiran 5. 
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iii.  Halaman daftar gambar (jika ada) 

Halaman daftar gambar ditulis pada halaman baru. Halaman daftar 
gambar memuat daftar gambar, nomor gambar, judul gambar dan 
nomor halaman, yang ada dalam tubuh proposal skripsi. Cara 
pengetikan pada halaman daftar gambar seperti pada halaman 
daftar tabel.  

Contoh halaman daftar gambar pada lampiran 6. 
 
iv. Halaman daftar singkatan (jika ada) 

Halaman daftar singkatan memuat singkatan istilah/satuan. Bagian 
daftar singkatan  tidak perlu selalu ada. Cara pengetikannya adalah 
sebagai berikut : 

a. Pada lajur/kolom pertama memuat singkatan; 
b. Pada lajur/kolom kedua memuat keterangan singkatan yang 

disajikan pada lajur pertama; 
c. Penulisan singkatan diurut berdasarkan abjad latin dengan 

huruf besar diikuti dengan huruf kecil. 
Contoh halaman daftar singkatan lihat pada lampiran 7. 

 
v. Halaman daftar simbol (jika ada) 

Halaman daftar simbol memuat simbol-simbol yang dipakai dalam 
proposal skripsi. Halaman daftar simbol juga tidak harus selalu 
ada. Cara pengetikannya adalah sebagai berikut: 

a. Pada lajur/kolom pertama simbol; 
b. Pada lajur/kolom kedua memuat keterangan simbol yang 

disajikan pada lajur pertama; 
c. Bila simbol ditulis dengan huruf yunani, penulisannya juga 

berdasarkan abjad yunani; 
d. Keterangan pada lajur kedua ditulis dengan huruf kecil, huruf 

pertama ditulis dengan huruf besar. 
Contoh halaman daftar simbol lihat pada  lampiran 8. 
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vi. Halaman daftar lampiran (jika ada) 
Halaman daftar lampiran ditulis pada halaman baru. Judul daftar 
lampiran diditulis di tengah atas halaman dengan huruf kapital. 
Halaman daftar lampiran memuat nomor, teks judul lampiran, dan 
halaman. Judul daftar lampiran harus sama dengan judul lampiran. 
Lampiran memuat contoh perhitungan, proses analisis data, peta, 
dan data pendukung lainnya.  

Contoh halaman daftar lampiran proposal skripsi lihat 
pada lampiran 9. 

 
B. Bagian Utama Proposal Skripsi 

Bagian ini terdiri atas: 
I. PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah Penelitian 
Latar belakang penelitian berisi tentang alasan perlunya 
dilakukan penelitian.  Latar belakang penelitian dapat bersumber 
pada fenomena lapangan (penelitian aplikatif) maupun 
bersumber pada research gap (penelitian fundamental). Untuk 
memperkuat alasan perlunya dilakukan penelitian harus 
didukung dengan data yang memadai. Dalam bagian akhir ditulis 
dengan penegasan topik yang akan diteliti bukan judul penelitian. 

B. Perumusan Masalah Penelitian 
Rumusan masalah merupakan intisari permasalahan yang akan 
diselesaikan dalam penelitian yang akan dilakukan.   
Masalah penelitian ditulis dalam kalimat pernyataan dan atau 
kalimat tanya. 

C. Tujuan Penelitian  
Rumuskan secara singkat tujuan penelitiannya, apakah untuk 
membandingkan metode, mengevaluasi suatu program/sistem/ 
metode ataupun yang lainnya dan membuktikan suatu teori.  

D. Manfaat Penelitian  
Rumuskan kegunaan penelitian baik secara teori maupun terapan.  
Kegunaan secara teoritis adalah untuk pengembangan ilmu 
pengetahuan sedangkan kegunaan terapan adalah untuk 
penyelesaian masalah yang ada dilapangan. 
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II. TELAAH PUSTAKA DAN PERUMUSAN MODEL 
PENELITIAN 
A. Telaah Pustaka 

Dalam bagian ini diuraikan teori yang menjadi dasar untuk 
melakukan penelitian, yang diperoleh dari berbagai sumber 
kepustakaan (buku teks, jurnal ilmiah,  dokumen, internet, dan 
sumber-sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara 
ilmiah). 

B. Perumusan Model Penelitian  dan Hipotesis (Jika diperlukan). 
Perumusan model penelitian berisi teori, hasil-hasil penelitian 
terdahulu yang relevan sebagai dasar untuk merumuskan 
hipotesis.  
Jika penelitian merupakan penelitian komparatif maka 
perumusan model penelitian berisi tentang perbandingan antar 
variabel berdasarkan teori atau hasil penelitian sebelumnya, 
sedangkan jika penelitian bersifat  korelasional maupun kausal 
maka perumusan model penelitian berisi hubungan 
korelasional maupun hubungan kausal antar variabel.  Jika 
penelitian tidak menggunakan hipotesis maka bagian ini hanya 
berisi telaah teori yang relavan untuk menjelaskan 
permasalahan yang akan dipecahkan melalui penelitian. 

 
III. METODE PENELITIAN DAN TEKNIK ANALISIS DATA 

A. Metode Penelitian 
Berisi penjelasan pendekatan sampai dengan instrument yang 
akan digunakan. Pokok-pokok bahasan yang terkadung dalam 
metode penelitian mencakup jenis penelitian, lokasi penelitian, 
rencana waktu pelaksanaan penelitian, obyek penelitian, 
populasi dan sampel (jika penelitian menggunakan metode 
sampel), sumber data, teknik pengumpulan data, definisi 
konsepsual, definisi operasional, dan  instrument penelitian 
yang akan digunakan. 

B. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data berisi teknik-teknik yang akan digunakan 
dalam melakukan analisis data baik, analisis kualitatif maupun 
analisis kuantitatif.  
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C.  Bagian Akhir Proposal Skripsi 
Hal-hal yang perlu dimasukkan ke dalam bagian ini adalah hal yang 
mendukung atau terkait erat dengan uraian yang terdapat pada bagian 
inti. Bagian akhir proposal skripsi biasanya terdiri dari: Daftar 
Pustaka/Rujukan, Daftar Lampiran. 
 
1.   Daftar Pustaka 

Bahan Pustaka yang dimasukan dalam bagian ini adalah daftar 
rujukan yang telah disebutkan dalam tubuh proposal skripsi, 
sedangkan pustaka yang tidak dirujuk dalam penulisan proposal 
skripsi tidak boleh dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Tata cara 
penulisa daftar pustaka dibahas dalam Bab V tentang penulisan 
pustaka/rujukan 

 
2.   Lampiran 

Lampiran dapat terdiri atas data atau keterangan lain yang 
berfungsi untuk melengkapi uraian yang disajikan dalam bagian 
utama Skripsi. Lampiran bisa berupa contoh perhitungan, 
kuesioner, uraian metode analisis, gambar, foto, data penunjang, 
dan lain-lain. Pada prinsipnya, lampiran adalah tambahan 
penjelasan yang bermanfaat, tetapi tidak dibahas secara langsung 
dalam teks yang apabila disajikan dalam teks akan mengganggu 
konteks bahasan. 
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V. PENJELASAN BAGIAN-BAGIAN  SKRIPSI 
 

Bab ini memberikan uraian tentang bagian-bagian yang ada dalam 
skripsi. Seperti yang telah diurakan dalam Bab II dan Bab III buku 
pedoman ini, bahwa hal yang membedakan antara skripsi dengan proposal 
skripsi adalah skripsi terdapat bab IV dan bab V, selain itu skripsi 
memerlukan lembar pengesahan dari dua dosen pembimbing dan ketua 
jurusan.  Secara lebih rinci bagian-bagian skripsi diuraikan sebagai berikut: 
 
A. Bagian awal Skripsi. 

Bagian awal Skripsi terdiri atas: 
i. Sampul 

Halaman sampul terdiri atas dua bagian, yaitu  halaman sampul 
luar (depan) dari karton (hard cover) dan sampul dalam dari kertas 
HVS putih.  
Sampul luar Skripsi berwarna abu-abu. Pada halaman sampul luar 
Skripsi berisi: “SKRIPSI”, judul skripsi, lambang Unsoed,  nama 
lengkap penulis  (tanpa gelar), nomor induk mahasiswa, tulisan: 
“Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 
dan tahun  disyahkan (semua ditulis dengan huruf kapital).  

Contoh sampul luar skripsi lihat pada lampiran 10.  
 

ii. Halaman Judul 
Halaman judul skripsi sama dengan sampul namun tidak ada 
lambang  Unsoed, dan ditambahkan keterangan perlunya 
penyusunan skripsi, dibawah judul skripsi: “Disusun untuk 
memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana ekonomi pada 
Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman”.  

Contoh sampul depan lihat pada lampiran 11. 
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iii.  Halaman pengesahan 
Halaman pengesahan skripsi memuat judul skripsi, nama penulis 
dan kata pengesahan, tanda tangan   Pembimbing I, Pembimbing II, 
dan  pengesahan ketua jurusan.  

Contoh halaman pengesahan lihat pada lampiran 12. 
 
iv. Halaman pernyataan keaslian skripsi  

Halaman pernyataan keaslian skripsi berisi tentang pernyataan, 
bahwa karya ilmiah skripsi merupakan hasil karya sendiri, bukan 
hasil plagiat, sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh 
Fakultas Ekonomi Unsoed. Halaman ini disertai dengan materai 
sesuai dengan peruntukannya. 

Contoh halaman pernyataan keaslian skripsi lihat pada 
lampiran 13. 

 
v.    Ringkasan  

Ringkasan mencakup judul penelitian, masalah penelitian, tujuan 
penelitian, metode penelitian, hasil-hasil penelitian dan 
implikasinya. Di  dalam ringkasan tidak  boleh ada kutipan (acuan) 
dari pustaka.  Jadi ringkasan merupakan hasil tulisan atau uraian 
murni penulis. Ringkasan disusun dengan jumlah 600-800 kata (1 – 
2 halaman) dan ditulis satu spasi. Kata ringkasan ditempatkan di 
tengah halaman bagian atas dengan huruf kapital. 

Contoh ringkasan lihat pada lampiran 14. 
 

vi. Summary  
Summary merupakan terjemahan dari ringkasan ke dalam bahasa 
Inggris dan  ditulis dengan satu spasi.  Kata summary ditempatkan 
di tengah halaman bagian atas dengan huruf kapital.   

Contoh summary lihat pada lampiran 15. 
 

vii.  Halaman kata pengantar  
Kata Pengantar memuat uraian singkat proses penulisan skripsi, 
ucapan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan, dan harapan 
penulis terhadap pembaca. Kata  pengantar tidak boleh berisi  
uraian yang bersifat ilmiah. 

Contoh halaman kata pengantar lihat pada lampiran 16. 
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viii.  Halaman daftar isi 

Halaman daftar isi ditulis pada halaman baru dan diberi judul daftar 
isi yang ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri titik dan 
diletakkan di tengah atas kertas. Daftar isi memuat kata pengantar, 
daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, judul bab dan subbab, daftar 
pustaka dan lampiran. Judul bab ditulis dengan huruf kapital, 
sedangkan judul subbab ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf 
pertama tiap kata dalam subbab ditulis dengan huruf besar. Baik 
judul bab maupun subbab tidak diakhiri dengan titik. Nomor bab 
menggunakan angka romawi, jarak pengetikan antarbaris dan judul 
bab yang satu dengan bab yang lain adalah dua spasi, sedangkan 
jarak spasi antara anak bab adalah satu spasi.  

Contoh halaman daftar isi lihat pada lampiran 17.  
 
vii.  Halaman daftar tabel (jika ada) 

Halaman daftar tabel ditulis pada halaman baru. Judul daftar tabel 
ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri titik dan diletakan di 
tengah atas kertas. Daftar tabel memuat semua tabel yang disajikan 
dalam tubuh skripsi. Nomor tabel ditulis dengan angka arab diurut 
dari bab awal hingga akhir. Jarak penulisan judul (teks) tabel yang 
lebih dari satu baris ditulis satu spasi dan jarak antarjudul tabel dua 
spasi. Judul tabel dalam halaman daftar tabel harus sama dengan 
judul tabel dalam teks, disertai dengan nomor halaman letak tabel.  
 

Contoh halaman daftar tabel dalam skripsi lihat pada  
lampiran 18. 

 
viii.  Halaman daftar gambar (jika ada) 

Halaman daftar gambar ditulis pada halaman baru. Halaman daftar 
gambar memuat daftar gambar, nomor gambar, judul gambar dan 
nomor halaman yang ada dalam tubuh skripsi. Penulisan pada 
halaman daftar gambar seperti pada halaman daftar tabel.  

Contoh halaman daftar gambar dalam skripsi lihat pada   
lampiran 19. 
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ix. Halaman daftar singkatan (jika ada) 
Halaman daftar singkatan memuat singkatan istilah/satuan. 
Penulisannya adalah sebagai berikut. 
a. Lajur/kolom pertama memuat singkatan. 
b. Lajur/kolom kedua memuat keterangan singkatan yang 

disajikan pada lajur pertama. 
c. Penulisan singkatan diurut berdasarkan abjad latin dengan 

huruf besar diikuti dengan huruf kecil. 
d. Jarak antarjudul singkatan  dua spasi. 

Contoh halaman daftar singkatan  lihat pada lampiran 7. 
 
x. Halaman daftar simbol (jika ada) 

Halaman daftar simbol memuat simbol-simbol yang dipakai dalam 
Skripsi. Penulisannya adalah sebagai berikut. 
a. Lajur/kolom pertama memuat simbol. 
b. Lajur/kolom kedua memuat keterangan simbol yang disajikan 

pada lajur pertama; 
c. Bila simbol ditulis dengan huruf yunani, penulisannya juga 

berdasarkan abjad yunani; 
d. Keterangan pada lajur kedua ditulis dengan huruf kecil, huruf 

pertama ditulis dengan huruf besar. 
Contoh halaman daftar simbol  pada lampiran 8. 

 
xi. Halaman daftar lampiran (jika ada) 

Halaman daftar lampiran ditulis pada halaman baru. Judul daftar 
lampiran ditulis di tengah atas halaman dengan huruf kapital. 
Halaman daftar lampiran memuat nomor, teks judul lampiran, dan 
halaman. Judul daftar lampiran harus sama dengan judul lampiran. 
Lampiran memuat contoh perhitungan, peta, dan data pendukung 
lainnya.  

Contoh halaman daftar lampiran dalam  skripsi lihat pada  
lampiran 20. 
 
 
 

 

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Unsoed 16

B. Bagian Utama Skripsi 
Bagian ini terdiri atas pendahuluan, telaah pustaka dan perumusan 
model penelitian, metode penelitian dan teknik analisis data, hasil dan 
pembahasan, kesimpulan dan implikasi. 
 
I. PENDAHULUAN  
 

A. Latar Belakang Masalah Penelitian 
Latar belakang penelitian berisi tentang alasan perlunya 
dilakukan penelitian.  Latar belakang penelitian dapat bersumber 
pada fenomena lapangan (penelitian aplikatif) maupun 
bersumber pada research gap (penelitian fundamental). Untuk 
memperkuat alasan perlunya dilakukan penelitian harus 
didukung dengan data yang memadai. Dalam bagian akhir ditulis 
dengan penegasan topik yang akan diteliti bukan judul penelitian. 
 

B. Perumusan Masalah Penelitian 
Rumusan masalah merupakan intisari permasalahan yang akan 
diselesaikan dalam penelitian yang akan dilakukan.   
Masalah penelitian ditulis dalam kalimat pernyataan dan atau 
kalimat tanya. 

 
C. Tujuan Penelitian  

Rumuskan secara singkat tujuan penelitiannya, apakah untuk 
membandingkan metode, mengevaluasi suatu 
program/system/metode ataupun yang lainnya dan 
memembuktikan suatu teori.  
 

D. Manfaat Penelitian  
Rumuskan kegunaan penelitian baik secara teori maupun terapan.  
Kegunaan secara teoritis adalah untuk pengembangan ilmu 
pengetahuan sedangkan kegunaan terapan adalah untuk 
penyelesaian masalah yang ada dilapangan. 
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II. TELAAH PUSTAKA DAN PERUMUSAN MODEL 
PENELITIAN 

 

A. Telaah Pustaka 
Dalam bagian ini diuraikan teori yang menjadi dasar untuk 
melakukan penelitian, yang diperoleh dari berbagai sumber 
kepustakaan (buku teks, jurnal ilmiah,  dokumen, internet, dan 
sumber-sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara 
ilmiah). 

 
B. Perumusan Model Penelitian  dan Hipotesis (Jika diperlukan) 

Perumusan model penelitian berisi teori, hasil-hasil penelitian 
terdahulu yang relevan sebagai dasar untuk merumuskan 
hipotesis.  
Jika penelitian merupakan penelitian komparatif maka 
perumusan model penelitian berisi tentang perbandingan antar 
variabel berdasarkan teori atau hasil penelitian sebelumnya, 
sedangkan jika penelitian bersifat  korelasional maupun kausal 
maka perumusan model penelitian berisi hubungan 
korelasional maupun hubungan kausal antar variabel.  Jika 
penelitian tidak menggunakan hipotesis maka bagian ini hanya 
berisi telaah teori yang relavan untuk menjelaskan 
permasalahan yang akan dipecahkan melalui penelitian. 

 
III. METODE PENELITIAN DAN TEKNIK ANALISIS DATA 

A. Metode Penelitian 
Berisi penjelasan pendekatan sampai dengan instrument yang 
digunakan. Pokok-pokok bahasan yang terkandung dalam 
metode penelitian mencakup jenis penelitian, lokasi penelitian, 
waktu pelaksanaan penelitian, obyek penelitian, populasi dan 
sampel (jika penelitian menggunakan metode sampel), sumber 
data, teknik pengumpulan data, definisi konsepsual, definisi 
operasional, dan  instrument penelitian yang digunakan. 
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B. Teknik Analisis Data 
Berisi langkah-langkah dalam melakukan analisis data baik, 
kualitatif maupun kuantitatif, untuk menguji hipotesis (jika 
penelitian menggunakan hipotesis). 

 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Gambaran Umum Penelitian 
Berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian dilakukan, 
karaktersitik responden (jika penelitiannya menggunakan 
survai), yang berkaitan dengan topik penelitian. 
 

B. Analisis Data dan Pembahasan 
Analisis data berisi hasil analisis untuk menjawab masalah 
penelitian yang diajukan.   
Pembahasan berisi perbandingan hasil penelitian dengan teori 
maupun hasil penelitian sebelumnya untuk mengarahkan pada 
kesimpulan. Selain itu dalam pembahasan diuraikan alasan 
terjadi perbedaan atau persamaan dengan teori maupun 
penelitian sebelumnya. 

 
V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

A. Kesimpulan 
Kesimpulan haruslah merupakan pernyataan singkat dan akurat 
yang disajikan dari hasil pembahasan. Kesimpulan bukan 
sekedar hasil penelitian yang ditulis ulang, tetapi makna yang 
dapat ditarik dari hasil penelitian. Kesimpulan yang baik 
menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang telah 
disusun.   

 
B. Implikasi 

Implikasi ditulis berdasarkan pada kesimpulan yang telah 
disusun. Implikasi terdiri dari implikasi praktis yang berisi 
tentang tindakan praktis untuk melakukan perbaikan, dan 
implikasi teoritis yang berisi  tentang keterbatasan yang 
dijumpai dalam pelaksanaan penelitian, pengalaman dan 
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pertimbangan penulis yang diperuntukan bagi peneliti atau 
pihak lain dalam bidang sejenis yang ingin melakukan 
penelitian lanjutan. 

 
C. Bagian Akhir Skripsi 

Hal-hal yang perlu dimasukkan ke dalam bagian ini adalah yang 
mendukung atau terkait erat dengan uraian yang terdapat pada bagian 
inti. Bagian akhir ini biasanya terdiri dari: Daftar Pustaka/Rujukan, 
Daftar Lampiran, dan Riwayat Hidup Penulis 
 
1.   Daftar Pustaka 

Bahan pustaka yang dimasukan dalam bagian ini adalah daftar 
rujukan yang telah disebutkan dalam tubuh skripsi, sedangkan 
pustaka yang tidak dirujuk dalam penulisan skripsi tidak boleh 
dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Tata cara penulisan daftar 
pustaka dibahas dalam Bab IV tentang Penulisan Pustaka/Rujukan. 

 
2.   Lampiran 

Lampiran dapat terdiri atas data atau keterangan lain yang 
berfungsi untuk melengkapi uraian yang disajikan dalam tubuh 
skripsi. Lampiran bisa berupa contoh perhitungan, kuesioner, 
uraian metode analisis, gambar, foto, data penunjang, dan lain-lain. 
Pada prinsipnya, lampiran adalah tambahan penjelasan yang 
bermanfaat, tetapi tidak dibahas secara langsung dalam teks yang 
apabila disajikan dalam teks akan mengganggu konteks bahasan. 

 
3.   Riwayat Hidup Penulis 

Riwayat hidup penulis sebaiknya disajikan dalam bentuk narasi dan 
menggunakan sudut pandang orang ketiga (tidak menggunakan 
kata saya atau kami). Hal-hal yang perlu dimuat dalam  riwayat 
hidup adalah nama lengkap penulis, tempat dan tanggal lahir, 
alamat rumah, nomer telpon yang dapat dihubungi, alamat email,  
riwayat pendidikan, pengalaman berorganisasi yang relevan, dan 
informasi tentang prestasi yang pernah diraih selama belajar di 
perguruan tinggi atau pun selama mengikuti pendidikan di sekolah 
dasar dan menengah.  Riwayat hidup juga penting bagi pembaca 
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jika ingin menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan skripsi yang 
ditulis. 

Contoh penulisan riwayat hidup lihat pada lampiran 21. 
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 VI. TATA NASKAH 

A.  Tata Naskah Skripsi                                       
 

1.   Kertas                                                                
 Kertas yang digunakan untuk membuat naskah Skripsi adalah 

kertas HVS ukuran kuarto  (A4S) dengan berat 80 gram.                                                 
                                                              
2.   Pias/Margin                                                           
 Pias atau margin adalah bagian kertas yang dikosongkan pada sisi 

kiri, kanan, atas, dan bawah. Pias kiri dan atas adalah 4 cm, dan 
pias kanan dan bawah 3 cm.     

                                                                                                                    
3.   Penomoran                                                             
 Organ struktural sebuah karangan ilmiah terdiri atas bab, subbab, 

sub-subbab, dan seterusnya. Setiap organ karangan ilmiah itu harus 
dinomori. Oleh karena itu, setiap karangan ilmiah membutuhkan 
penomoran untuk memperjelas organisasinya. Di bawah ini dua 
model penomoran karangan, yaitu model campuran angka dengan 
huruf dan model desimal atau model yang terdiri atas angka arab 
seluruhnya. 
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a.  Penomoran Model Campuran       
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

I.  PENDAHULUAN 
                                                              
A. Latar Belakang Masalah Penelitian                                                       
B. Perumusan Masalah   Penelitian    
C. Batasan Masalah Penelitian                                                
D. Tujuan Penelitian                                         
E. Manfaat Penelitian 
                                                             
           dan seterusnya           
                                               
II. TELAAH PUSTAKA DAN PERUMUSAN MODEL 

PENELITIAN 
                                                              
A. Telaah Pustaka 
1. ..........                                                          
2 .. ..........                                                          
      a. ..........                                                       
      b. ..........                                                       
         1) ..........                                                    
         2) ..........                                                    
            dan seterusnya                                                           
B. Perumusan Model Penelitian                                                          
1. ..........                                                          
2 .. ..........                                                          
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b. Penomoran Model Desimal                                         
 

I. PENDAHULUAN 
                                                              
1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian                
1.2 Perumusan Masalah Penelitian    
1.3 Batasan Masalah Penelitian        
1.4 Tujuan Penelitian 
1.4.Manfaat Penelitian 
 
      dan seterusnya                                                      
 

II.TELAAH PUSTAKA DAN PERUMUSAN  
MODEL PENELITIAN 

                                                              
 
2.1 Telaah Pustaka               
2.1.1 ..........…                  
2.1.2 ..........…                  
2.1.3 ..........     
2.1.4 ..........…        
         dan seterusnya     
 
2.2 Perumusan Model Penelitian 
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5.   Nomor Halaman                                                         
Nomor halaman diletakkan di sebelah kanan atas atau margin kanan 
atas dengan menggunakan angka arab. Halaman yang memuat judul 
bab tidak dinomori, tetapi halaman tersebut tetap diperhitungkan 
penomorannya. Nomor halaman-halaman bagian awal Skripsi ditulis 
pada margin bawah di tengah kira-kira 1,5 cm dari tepi bawah dengan 
menggunakan angka romawi kecil.                    

                                                            
6.   Spasi Ketikan                                                         

Jarak antara baris yang satu dengan baris yang lain dalam Skripsi 
adalah dua spasi.   Spasi untuk menulis kutipan langsung yang lebih 
dari empat  baris, dalam satu daftar pustaka yang penulisannya lebih 
dari satu baris adalah satu spasi. Jarak  antara judul bab dan judul 
pasal/anak bab adalah empat spasi, antara judul pasal dengan uraian 
dan antara akhir uraian dengan judul pasal adalah tiga spasi. 
Selanjutnya, antara judul ayat dengan uraian sebelum dan sesudahnya 
ditulis dua spasi.                                                                                                                           

 
7.   Paragraf                                                              

Bentuk penulisan paragraf terdiri atas bentuk bertakuk (indented style) 
dan bentuk lurus (block style). Paragraf bentuk bertakuk ditulis mulai 
ketukan delapan dari garis margin kiri. Dalam paragraf bentuk lurus, 
kalimat-kalimat di dalamnya ditulis sejajar atau lurus dengan garis 
margin kiri. Untuk menandai sebuah paragraf bentuk lurus, antara 
paragraf yang satu dengan lainnya diberi jarak lebih lebar daripada 
baris kalimat dalam paragraf.  Bentuk penulisan paragraf bertakuk 
lazim digunakan dalam karangan ilmiah. Penulisan paragraf pada akhir 
halaman minimal dua baris. Jika hanya satu baris, lebih baik baris 
tersebut dimasukkan pada halaman berikutnya.  

                                                             
8.  Tabel dan Gambar 

Tabel dan gambar merupakan bentuk ilustrasi yang digunakan untuk 
memberikan informasi hasil penelitian. Tabel digunakan jika peubah 
yang diamati cukup banyak dan tidak sama satuannya. Tabel yang 
terlalu rumit perlu dihindari karena akan mengganggu jalannya 
pembahasan. Selanjutnya, gambar dipakai dalam Skripsi untuk 
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memperjelas informasi dan pembahasan atau untuk memberikan 
gambaran konkret kepada pembaca tentang proses yang berlangsung. 
Gambar yang digunakan dapat berbentuk diagram alir, grafik, dan foto 
atau gambar. 
 
Pada dasarnya, tabel dan gambar memberikan informasi singkat yang 
dapat dipahami oleh pembaca tanpa harus membaca tubuh tulisan 
karena di dalamnya terdapat pokok-pokok informasi. Oleh karena itu, 
judul tabel atau gambar dirumuskan dalam kalimat yang ringkas tetapi 
dapat menyatakan kunci-kunci informasi dan dapat menerangkan arti 
tabel atau gambar (Gunawan dkk., 1996:25). Contoh judul tabel, adalah 
sebagai berikut: 

 
Tabel x. Karakteristik responden berdasarkan mata pencaharian 

dan jenis kelamin 
 

Judul tabel diletakkan di atas tabel. Huruf awal judul tabel ditulis 
dengan huruf kapital dan akhir judul tidak diberi tanda titik. Adapun 
judul gambar ditulis dari bawah gambar, diawali dengan huruf kapital, 
dan diakhiri dengan tanda titik. Jika dalam tulisan ilmiah terdapat lebih 
dari satu tabel atau gambar, setiap tabel dan gambar diberi nomor urut 
dengan angka arab. 
Tabel dibuat dengan garis-garis horizontal tepi atas dan bawah. Selain 
itu, tabel sebaiknya tidak berbentuk sel-sel sebagai pertemuan antara 
baris dan kolom sebagai tempat penulisan angka. Namun demikian, 
yang terpenting dalam pembuatan tabel adalah tabel dapat 
mengiformasikan secara akurat apa yang hedak disampaikan oleh  
penulis    
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Contoh tabel dengan garis horizontal adalah: 
 

Tabel 1.  Gambaran Umum Responden Berdasarkan Pekerjaan 
 
Pekerjaan Jumlah Persentase 
Tani 50 50% 
Dagang 20 20% 
PNS 30 30% 
Jumlah 100 100% 

Sumber: ……… 
 
9.   Kutipan                                                               

Kutipan yang diambil perlu dicantumkan sumbernya. Hal ini dilakukan 
untuk memenuhi kode etik keilmuan yang berlaku dan untuk 
menghargai karya orang lain. Pencantuman sumber kutipan  itu  terdiri 
atas catatan langsung dan catatan kaki. Unsur- unsur sumber kutipan 
yang perlu dicantumkan dalam catatan langsung adalah nama belakang 
pengarang, tahun penerbitan, dan  nomor halaman.  Unsur-unsur  
tersebut ditulis dalam  tanda  kurung (...),  di antara nama pengarang 
dengan tahun diberi tanda koma (,) dan di antara tahun dengan nomor 
halaman diberi tanda titik dua (:). Jika nama pengarang ditulis sebelum 
kutipan, yang ditulis dalam tanda kurung adalah tahun penerbitan dan 
nomor halaman, sedangkan setelah nama pengarang tidak diberi tanda 
koma. Apabila pengarang lebih dari tiga orang, maka yang ditulis 
adalah  nama belakang pengarang pertama diikuti dengan tulisan dkk. 
(dan kawan-kawan) atau  et al.   
 
Kutipan dapat ditulis secara langsung dan tidak langsung. Kutipan 
langsung digunakan jika penulis mengutip tulisan apa adanya tanpa 
mengubah sedikit pun, baik ide maupun bahasanya, sedangkan kutipan 
tidak langsung digunakan jika penulis mengutip idenya saja dan 
dinyatakan dengan bahasa penulis. Kutipan langsung paling banyak 
empat baris ditulis dua spasi. Jika lebih dari  empat baris, maka  
kutipan  ditulis  satu spasi. Penulisan baris pertama kutipan yang lebih 
dari empat baris dimulai dari ketukan ketujuh dari garis margin kiri 
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seperti memulai paragraf bertakuk, sedangkan baris berikutnya dimulai 
dari ketukan keempat. Penulisan kutipan langsung diberi tanda petik 
ganda (“…”). Aturan-aturan tersebut tidak berlaku dalam penulisan 
kutipan tidak langsung. 
 
Contoh kutipan langsung paling banyak empat baris. 

 
Indriantoro (2002:23) menyatakan, “Penelitian deduktif adalah 
penelitian yang bertujuan untuk menguji (testing) hipotesis melalui 
validasi teori atau pengujian aplikasi teori pada keadaan tertentu”. 

 
Contoh kutipan langsung lebih dari empat baris. 

 
Johansson (2006:19) memberikan penjelasan tentang periklanan, 
yaitu: 

“Long well known for TV commercials depicting P&G 
products as problem solver for the harassed homemaker 
needing to impress her mother-in-law, the teenager looking 
for peer approval, or the young man who desperately need a 
date, P&G went into Jpang displaying Pampers diapers as a 
solution to a problem”.  

 
 
Contoh kutipan tidak langsung dari pustaka yang dikarang Sugeng 
Setyadi (pengarang satu orang).                 

 
Pembelajaran organisasional akan mendorong inovasi teknis dan 
inovasi administratif…(Setyadi, 2008:10)  

atau                                         
Setyadi (2008:10) menyatakan bahwa pembelajaran 
organisasional akan mendorong inovasi teknis dan inovasi 
administratif….…  

atau  
Setyadi (2008:10) mengemukakan bahwa pembelajaran 
organisasional akan mendorong inovasi teknis dan inovasi 
administratif....  
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Contoh kutipan tidak langsung dari pustaka  yang dikarang oleh 
Sugeng Setyadi dan Ahmad Ghanafi (pengarang dua orang).                                               

 
Pembelajaran organisasional...(Setyadi dan Ghanafi, 2008:10) 

atau                                  
Setyadi dan Ghanafi (2008:10) menyatakan bahwa pembelajaran 
organisasional.… 

atau                      
 Setyadi dan Ghanafi (2008:10) mengemukakan bahwa 
pembelajaran organisasional....     
                 

Contoh kutipan tidak langsung dari pustaka yang dikarang oleh Sugeng 
Setyadi,  Ahmad Ghanafi, dan Tono Suhartono (pengarang tiga orang)   
                                

Pembelajaran organisasional... (Setyadi, Ghanafi, dan Suhartono, 
2008:10) 

 atau  
Setyadi, Ghanafi, dan Suhartono (2008:10) menyatakan bahwa 
pembelajaran organisasional....  

atau                   
Setyadi, Ghanafi, dan Suhartono (2008:10) mengemukakan bahwa 
pembelajaran organisasional....                
                                                        

Contoh kutipan tidak langsung dari pustaka yang dikarang oleh Sugeng 
Setyadi,  Ahmad Ghjanafi, Tono Suhartono, Teguh Waluyo, dan 
Sunandar (pengarang lebih dari tiga orang)                                                    

 
Pembelajaran organisasional ... (Setyadi dkk., 2008:10) 

 atau                                     
Setyadi dkk. (2008:10) menyatakan bahwa pembelajaran 
organisasional.... 

atau                          
Setyadi dkk. (2008:10) mengemukakan bahwa pembelajaran 
oraganisasional....                     
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10. Metode dan Tata Tulis Pengacuan Pustaka 
Pengacuan pustaka biasanya dilakukan secara tidak lansung atau ditulis 
ulang dengan bahan penulis itu sendiri, dan yang terpadu di dalam 
naskah. Nama penulis pustaka acuan dapat ditulis terpadu dengan 
naskah dan tahun di dalam tanda kurung, atau ditulis di dalam tanda 
kurung beserta tahun penerbitannya. Contoh: 

 
Nama penulis terpadu di dalam naskah: 
1. Narver dan Slater (1998) mengatakan bahwa orientasi pasar akan 

meningkatkan kinerja organisasi. 
2. Jaworsky et al. (1999) dan Kohli et al.(1999) menytakan bahwa 

bahwa inovasi akan meninggatkan keunggulan bersaing… 
3. Mavondo (2001,2002) menyatakan, orientasi belajar akan 

meningkatkan kapabilitas pengetahuan pasar. 
4. Menurut data dari Biro Pusat Statistik(2000), pendapatan perkapita 

penduduk inonesia meningkat sebesar 10 dari tahun sebelumnya. 
 

Nama penulis dan tahun di dalam tanda kurung: 
1.    Sistem reward berbasis pemasaran akan meningkatkan motivasi 

tenaga penjualan (Han and Harris, 2008) 
2. Himbauan pimpinan akan pentingnya orientasi pasar akan 

mendorong koordinasi antar fungsi dalam organisasi (Osawa and 
Carrera, 1987 dalam Anderson, 1997). 

3. Kualitas hubungan dengan pelanggan akan meningkatkan kinerja 
penjualan melalui keunggulan bersaing (Ogboma, 1981, 
Puelendran and Stevenson, 1993). 

4. Kualitas komunikasi antara pelanggan dengan perusahaan akan 
mengurangi konflik (Agarwal, 1995) 

5.  Orientasi kewirausahaan akan meningkatan inovasi baik inovasi 
teknis maupun inovasi adminsitratif (Avlonitis, 1995, 1997). 

 
B.  Cara Menulis Daftar Pustaka Acuan 

 
Daftar pustaka acuan merupakan daftar yang berisi buku, makalah, 
artikel, atau bahan lainnya, yang dikutip baik secara tertulis. Lebih 
lanjut, secara garis besar, bagian penting yang harus ada dan ditulis di 
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dalam Daftar pustaka acuan adalah: (1) nama penulis, yang ditulis 
dengan urutan nama akhir diikuti koma, singkatan nama awal dan nama 
tengah diakhiri titik, tanpa gelar akademik atau gelar apa pun lainnya; 
jika penulisnya lebih dari satu, cara penulisannya sama tetapi tidak 
dibalik, (2) tahun penerbitan, (3) judul, termasuk subjudul, yang ditulis 
dengan huruf miring atau italic, (4) nama penerbit, (5) kota tempat 
penerbitan, dan (6) halaman atau jumlah halaman yang diacu. Bagian 
tersebut dapat beragam tergantung jenis sumber pustakanya. Semua 
nama penulis suatu tim harus dicantumkan semuanya. Juga semua 
tulisan dilakukan dengan aturan baku, yaitu ukuran font 12 dengan tipe 
huruf Time New Roman, dan tidak ditebalkan. 

 

Acuan dari Buku    
Cara penulisan pustaka dari buku nama pengarang/penulis, tahun terbit, 
judul buku (dengan huruf italic), edisi (kalau ada), penerbit, kota 
tempat terbit. Contohnya: 
 
Supriyono, R.A., 1999. Manajemen Biaya Suatu Reformasi 

Pengelolaan Bisnis. Edisi Pertama. Badan Penerbit Fakultas 
Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 

 
Apabila ada beberapa buku yang diacu dengan tahun penerbitan yang 
sama dan ditulis oleh penulis yang sama, maka penulisan tahun 
penerbitannya ditulis urut kronologi atau berdasar abjad judul bukunya. 
Misalnya: 
 
Mudjrajat, K. Development Economics: Theory, Problems and 

Policy.  2006a. 4th edition. STIM-YKPN. Yogyakarta.  
Mudjrajat, K.  Quantitative Methods: Theory and Applications 

for Business and Economics. 2006b. 3rdedition. STIM-
YKPN. Yogyakarta. 

Atau:  
___________.  Quantitative Methods: Theory and Applications 

for Business and Economics. 2006b. 3rdedition. STIM-
YKPN. Yogyakarta. 
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Acuan dari Kumpulan Makalah 
Kumpulan makalah yang dimaksud adalah buku atau artikel yang berisi 
lebih dari satu makalah, dan ada editor atau penyuntingnya. Nama editor 
ditulis seperti menulis nama biasa dengan diberi keterangan (Ed) jika hanya 
seorang editor, atau (Eds.) jika lebih dari satu editor. Judul buku atau 
artikel tersebut ditulis miring atau italic. Contohnya: 

 
Mukhadis, H.A. 2000. Tata tulis artikel ilmiah. Hal. 51-65. Dalam: H.A. 

Saukah dan M.G. Waseso (Eds.), Menulis Artikel untuk Jurnal 
ilmiah. Universitas Negeri Malang, Malang. 

 
Acuan dari Jurnal atau Majalah 
Penulisan jurnal atau majalah yang diacu sesuai dengan aturan umum. 
Judul makalah ditulis dengan huruf besar pada awal kata. Nama jurnal 
ditulis miring, baik lengkap ataupun disingkat, harus konsisten, kemudian 
diikuti penulisan volume (tahun): halaman. Contohnya: 
 
Swamidas, P.M., and Newel, W.T. 1987. Manufacturing Strategy, 

Enviroment Uncertainty and Performance: a path analytic model. 
Management Sciency. Vol. 33. No. 4. pp. 504-529. 

 
Bourgeois, L.J., 2000. Strategy and Environment: a Conceptual 

Integration. Academy of Management Review.Vol. 5.No. 1.pp.25-
39. 

 
Acuan dari Prosiding atau Buku Kumpulan Abstrak 
Penulisan prosiding atau buku kumpulan abstrak dengan huruf miring. 
Misalnya: 

 
Sulastri. 2003. Diversivikasi atau Refokus: Dampaknya terhadap Kinerja 

Perusahaan. Proceeding Kolokium Program Doktor Bidang Kajian 
Ilmu Manajemen Universitas Diponegoro. 8-11Juli 2003. 
Semarang. 
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Acuan dari Skripsi, Skripsi Disertasi, atau Laporan Penelitian 
Penulisan skripsi , Skripsi, disertasi, dan laporan penelitian dengan huruf 
miring, dan  pada bagian akhir ditambahkan tidak dipublikasikan di antara 
tanda kurung. Misalnya: 
 
Damrin Ade. 2006. Organizational Citizenship Behaviours pada 

Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. Tesis. Magister Ekonomi 
Manajemen Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto. (Tidak 
dipublikasikan). 

 
Ratih Cahyaningtyas. K. 2007. Kontribusi Involvent dan Trust in Brand 

dalam Mengembangkan Customer Loyalty. Tesis. Magister 
Ekonomi Manajemen Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto. 
(Tidak dipublikasikan). 

 
Acuan dari Lembaga yang Ditulis Atas Nama Lembaga Tersebut 
Nama lembaga penanggung jawab langsung ditulis paling awal, diikuti 
tahun terbit, judul karangan yang dicetak miring, nama lembaga 
penanggung jawab atas penerbitan tersebut, dan nama tempat penerbitan. 
Misalnya: 

 
Bank Indonesia Purwokerto. 2008. Statistik Ekonomi Keuangan Daerah 

bulan Pebruari.  2008. Purwokerto. 
 
Acuan dari Karya Terjemahan 
Penulisannya sama, yaitu setelah nama penulis asli, diikuti tahun 
penerbitan karya asli, judul terjemahan yang ditulis miring, diikuti kata 
“Terjemahan oleh…”, nama penerjemah, tahun terjemahan diterbitkan, 
nama penerbit dan tempat penerbit terjemahan. Misalnya: 
 
Kotler, P. Tanpa tahun. Manajemen Pemasaran. Terjemahan oleh Hendra 

Teguh. 1997. Prendallindo. Jakarta. 
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Acuan dari Makalah yang Disajikan dalam Seminar atau Kongres 
Nama penulis ditulis paling awal, diikuti tahun, judul makalah dengan 
cetak miring, dan diikuti tulisan” Makalah disajikan dalam….”, nama 
pertemuan, lembaga penyelenggara, tempat, dan waktu penyelenggaraan 
seminar atau kongres tersebut. Misalnya: 

 

Mohammad B.S. 2008. Sinergitas Perguruan Tinggi Pemerintah dan 
Korporasi dalam Membangun Keunggulan Kompetitif UKM. 
Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Manajemen. 
Purwokerto. 6 Desember 2008. 

 

Acuan dari Komunikasi Pribadi 
Penulisannya sama, hanya setelah tahun diikuti kata “Komunikasi Pribadi” 
dicetak miring, lalu nama lembaga dan tempat lembaga tersebut. Misalnya: 

 

Haryadi. 2008. Komunikasi Pribadi . Fakultas Pertanian , UNSOED, 
Purwokerto. 

Ahmad M, A. 2008. Komunikasi Pribadi. Kelurahan Sumampir. 
Purwokerto 

Acuan dari Artikel dalam Internet 
Apabila artikel berasal dari jurnal, maka nama penulis ditulis seperti acuan 
bahan cetak lain, diikuti oleh tahun , judul, nama jurnal (dicetak miring), 
keterangan on-line dalam tanda kurung, volume dan nomor, dan diakhiri 
dengan alamat sumber disertasi kapan akses dilakukan. Misalnya: 

 

Sri Adiningsih. 2008. UKM Mustahil Bisa Bangkit Sendiri. 
http://els.bappenas.go.id/upload/kliping/UMKM%20sk.pdf 
diakses 29 Nopember 2008. 

 

Apabila artikel berasal dari e-mail pribadi hasil konsultasi dengan pakar di 
bidang ilmunya, maka penulisannya adalah nama pengirim, alamat e-mail 
di antara tanda kurung, waktu (tanggal, bulan, tahun), topik isi bahan ditulis 
dengan cetak miring, nama yang dikirimi dengan alamat e-mailnya di 
antara tanda kurung. Misalnya: 

 

Mavondo, F. (Felix.Mavondo@BusEco.monash.edu.au). 1 September 
2008.Organizational Learning.E-mail kepada 
Suliyanto(Suli_yanto@yahoo.com). 
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DAFTAR PUSTAKA 
 
 

Akhadiah, S., Maidar G. Arsyad, dan Sakura Ridwan. 1991. Pembinaan 
Kemampuan Menulis Bahasa Indonesia. Erlangga. Jakarta. Hal 
116-57. 

 
Badudu, J.S. 1992. Cakrawala Budaya Indonesia II.  Gramedia Pustaka 

Utama. Jakarta. Hal. 39. 
 
Gunawan, A.W. dkk. 1996. Pedoman Penyajian Karya Ilmiah. Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor. 
Bogor. Hal. 25.  

 
Program Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman.  2007. Pedoman 

Penulisan Tesis Program Pascasarjana Universitas Jenderal 
Soedirman. 

 
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1992. Pedoman Umum 

Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta. Hal. 18. 

 
Rusyana, Y. (1984). Bahasa dan Sastra dalam Gamitan Pendidikan. 

Diponegoro Bandung. Hal. 184. 
 
Soparno, Haryadi, Suhardi. 1997. Bahasa Indonesia untuk Ekonomi. 

Ekonosia. Yogyakarta. Hal. 20-25 
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Lampiran 1: Contoh sampul proposal skripsi  

 

 
PROPOSAL SKRIPSI 

 
PENGARUH ORIENTASI JANGKA PANJANG DAN 

ORIENTASI BELAJAR TERHADAP  INOVASI 
 
 
 

 
 
 
 

Oleh: 
SISWA ARIANA 
NIM: C1B005017 

 
 
 
 
 
 

FAKULTAS EKONOMI 
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 

PURWOKERTO 
2009 

 

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Unsoed 36

Lampiran 2: Contoh halaman judul proposal skripsi 
 

PROPOSAL SKRIPSI 
 
 

PENGARUH ORIENTASI JANGKA PANJANG DAN  
ORIENTASI BELAJAR TERHADAP  INOVASI 

 
 
 
 

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyusun skripsi pada Fakultas 
Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman 

 
 

Oleh: 
 

SISWA ARIANA 
NIM: C1B008017 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FAKULTAS EKONOMI 
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 

PURWOKERTO 
2009 
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Lampiran 3: Contoh halaman persetujuan proposal skripsi  
 

PROPOSAL SKRIPSI 
 

PENGARUH ORIENTASI JANGKA PANJANG DAN  
ORIENTASI BELAJAR TERHADAP  INOVASI 

 
 

Oleh: 
SISWA ARIANA 
NIM: C1B008017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disetujui  
Pada tanggal: 

 
 

Pembimbing I 
 
 
 

Dr. John Samaran, M.Si 
NIP. 19740401.199802.1.001 

 
 

 
 

Pembimbing II 
 
 
 

Drs. Alias Wong, M.Si 
NIP. 19740401.199802.1.002 
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Lampiran 4: Contoh daftar isi proposal skripsi 
 
 

DAFTAR ISI 
 

Halaman 
KATA PENGANTAR  ................................................................ .... 
DAFTAR ISI ................................................................................ .... 
DAFTAR TABEL ........................................................................ .... 
DAFTAR GAMBAR ................................................................... .... 
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................ .... 
RINGKASAN .............................................................................. .... 
SUMMARY ................................................................................. .... 
  
I. PENDAHULUAN ................................................................. .... 
 A.  Latar Belakang Masalah Penelitian .................................. ....
 B.  Perumusan Masalah Penelitian......................................... ....
 C.  Pembatasan Masalah Penelitian ....................................... ....
 D.  Tujuan Penelitian ............................................................. ....
 E.  Manfaat Penelitian ............................................................ ....
   
II. TELAAH PUSTAKA DAN PERUMUSAN MODEL 

PENELITIAN ........................................................................ .... 
A. Telaah Pustaka .................................................................  ....     

1. Orientasi Jangka Panjang .............................................  ....     
2. Oreintasi Belajar ..........................................................  ....     
3. Inovasi .......................................................................... .... 

B. Perumusan Model Penelitian dan Hipotesis .................... ....
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III. METODE PENELITIAN DAN TEKNIK ANALISIS  
      DATA  ..................................................................................    .... 

  
 A.  Metode Penelitian ...........................................................    .... 
      B.  Teknik Analisis Data  ......................................................  .... 
 
DAFTAR PUSTAKA ................................................................   .... 
LAMPIRAN...............................................................................  ....
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Lampiran 5: Contoh daftar tabel 
 
 

DAFTAR TABEL 

 
 
Tabel   Halaman 

 
1. Indikator Pengukuran Orientasi Jangka Panjang ....   …. 
 
2. 

 
Indikator Pengukuran Orientasi  Belajar ................ 

  
…. 

 
3. 

 
Indikator Pengukuran Inovasi .................................  

  
…. 
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Lampiran 6: Contoh daftar gambar 
 

DAFTAR GAMBAR 

 
 
Gambar   Halaman 

 
1. Model Penelitian ...………...................................... 

 
 …. 

2. Confirmatory Factor Analysis Variabel Orientasi 
Jangka Panjang …………………………………... 
 

  
…. 

3. Confirmatory Factor Analysis Variabel Orientasi 
Belajar …………………………………................. 
 

  
…. 

4. Confirmatory Factor Analysis Variabel Orientasi 
Inovasi …………………………………................ 
 

  
…. 

5. Path Diagram Model Penelitian……………….……  …. 
 

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Unsoed 42

Lampiran 7 :  Contoh daftar singkatan 
 

DAFTAR SINGKATAN 

 

 
Singkatan  Istilah 

CRM : Customer Relationship Marketing 

MBV : Market Base View 

RBV : Resource Base View 
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Lampiran 8 :  Contoh daftar simbol 

 

DAFTAR SIMBOL 

 

 
Simbol  Istilah 

αααα : Alpha 
λλλλ : Lamda 
β : Beta 
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Lampiran 9: Contoh daftar lampiran pada proposal skripsi 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 
 
Lampiran   Halaman 

 
1. Kuesioner ...……….................................................  …. 
    
2. Tabulasi Hasil Survai penadahuluan ……………..  …. 
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Lampiran 10: Contoh halaman sampul luar skripsi 
 

 
SKRIPSI 

 
PENGARUH ORIENTASI JANGKA PANJANG DAN 

ORIENTASI BELAJAR TERHADAP  INOVASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oleh: 
SISWA ARIANA 
NIM: C1B005017 

 
 
 
 
 
 
 

FAKULTAS EKONOMI 
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 

PURWOKERTO 
2009 
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Lampiran 11: Contoh halaman sampul dalam skripsi 
 
 

SKRIPSI 
 

PENGARUH ORIENTASI JANGKA PANJANG DAN ORIENTASI 
BELAJAR TERHADAP  INOVASI 

 
 
 
 

Disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana ekonomi 
pada Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman  

 
 
 

Oleh: 
 

SISWA ARIANA 
NIM: C1B008017 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FAKULTAS EKONOMI 
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 

PURWOKERTO 
2009 
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Lampiran 12: Contoh halaman pengesahan skripsi  
 

SKRIPSI 
 

PENGARUH ORIENTASI JANGKA PANJANG DAN ORIENTASI 
BELAJAR TERHADAP  INOVASI 

 
 

Oleh: 
SISWA ARIANA 
NIM: C1B008017 

 
 
 

Diterima dan disahkan 
  Pada tanggal:  

 
 

Pembimbing I 
 
 

Dr. John Samaran, M.Si 
NIP. 19740401.199802.1.001 

 
 

 
 

Pembimbing II 
 
 

Drs. Alias Wong, M.Si 
NIP. 19740401.199802.1.002 

 
Mengetahui, 

Ketua Jurusun Manajemen 
 Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman 

 
 
 

Prof. Dr. Aringanu, M.Si 
NIP. 19740401.199802.1.003 
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Lampiran 13: Contoh pernyataan keaslian skripsi 
 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini 

N a m a  : 
N I M  : 
Jurusan  : 
Fakultas : Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman 

 
Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi ini benar-benar merupakan 
hasil karya saya; bukan merupakan  pengambilalihan tulisan atau pikiran 
orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikran saya, kecuali yang 
secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar 
pustaka. 
 
Apabila di kemudian hari  terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini 
hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan 
gelar akademik yang saya peroleh terkait dengan skripsi ini. 
 

 
Purwokerto,   …………… 
Yang membuat pernyataan 
 
Tanda tangan 
 
Meterai,- 

 
Nama Terang 
NIM:  
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 Lampiran 14: Contoh ringkasan 
 

RINGKASAN 
 

Penelitian ini merupakan penelitian survei pada konsumen 
sim card produk dari PT. Indosat dengan merek IM3 yang berada di 
Purwokerto. Penelitian ini mengambil judul: “Analisis Pengaruh 
Perceived Quality, Perceived Value, Customer Satisfaction, Brand  
Switching  dan  Trust  in  a Brand  Terhadap Customer  Loyalty  Sim 
Card (Survei pada Pelanggan Sim Card IM3 di Purwokerto)” .  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
kepuasan, perpindahan merk, kepercayaan merk terhadap loyalitas.  

Populasi dalam penelitian ini adalah semua konsumen sim 
card IM3 di Purwokerto. Jumlah responden yang diambil dalam 
penelitian ini adalah 130 responden. Purposive sampling method 
digunakan dalam penentuan responden. 

Berdasrkan hasil penelitian dan analisis data dengan 
menggunakan SEM (Structural Equation Modelling) menunjukkan 
bahwa: (1) Perceived quality berpengaruh positif terhadap perceived 
value, (2) Perceived value berpengaruh positif terhadap customer 
satisfaction, (3) Perceived quality berpengaruh positif terhadap 
customer satisfaction, (4) Customer satisfaction berpengaruh positif 
terhadap customer loyalty, (5) Customer satisfaction berpengaruh 
negatif terhadap brand switching, (6) Trust in a brand berpengaruh 
positif terhadap customer satisfaction., (7) Trust in a brand 
berpengaruh positif terhadap customer loyalty, (8) Brand switching 
berpengaruh negatif terhadap customer loyalty . 

Implikasi dari kesimpulan di atas yaitu dalam upaya 
meningkatkan kepuasan para pelanggannya, pihak manajemen 
produsen sim card IM3 sebaiknya memperhatikan berbagai 
kebijakan yang berkaitan dengan perceived quality (kualitas yang 
diterima) dan perceived value (nilai yang diterima pelanggan).  
Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas 
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sim card IM3 serta menambah berbagai fasilitas atau layanan secara 
lengkap sesuai dengan kebutuhan dan harapan para pelanggan, 
sedangkan dalam upaya meningkatkan loyalitas para pelanggannya, 
pihak manajemen produsen sim card IM3 sebaiknya memperhatikan 
berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan, 
perpindahan merek dan kepercayaan merek. Upaya yang dapat 
dilakukan adalah dengan meningkatkan penggunaan teknologi 
informasi dan komunikasi dalam merancang produk sim card IM3, 
memperkuat brand image produk sim card IM3 melalui penerapan 
strategi pemasaran secara tepat dan konsisten serta mempertahankan 
berbagai asosiasi pembentuk brand image sim card IM3 yang dinilai 
sudah baik oleh para pelanggan. 
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Lampiran 15: Contoh summary 
 

SUMMARY 
 

This research is a survey  research on consumers of   PT. 
INDOSAT sim card product IM3 brand in Purwokerto. The Analysis 
of The Effect Received Quality, Perceived Value, Customer 
Satisfaction, Brand Switching and Trust in Brand on Customer 
Loyalty of Sim Card (A Survey on IM3 Sim Card Customer in 
Purwokerto) “. The aims of research is to find out the effect of 
perceived quality, perceived value, customer satisfaction, brand 
switching and trust in brand on customer loaylty of sim card. The 
research population are all IM3 sim card customers in Purwokerto. 
There were 130 customers chosen as respondents of the research. 
Then purposive sampling method was used to determine the 
respondents. 

Based on result of research and data analysis using 
Structural Equation Modelling (SEM) it has got the conclusions: (1) 
Perceived quality has a positive effect on perceived value, (2) 
Perceived value has a positive effect on customer satisfaction, (3) 
Perceived quality has a positive effect on customer satisfaction, (4) 
Customer satisfaction has a positive effect on customer loyalty, (5) 
Customer satisfaction has a negative effect on brand switching, (6) 
Trust in a brand has a positive effect on customer satisfaction (7) 
Trust in a brand has a positive effect on customer loyalty, and (8) 
Brand switching has a negative effect on customer loyalty 

As implication of the conclusion above, in order to increase 
it s customer loyalty, the management of IM3 sim card producer has 
to pay attention on various policies related with its perceived quality 
and perceived value. It can make its efforts through increasing the 
quality of IM3 sim card and having additional facilities and services 
suitable with customers’ need and expectation whereas to increase its 
customers loyalty  the management of IM3 sim card producer has to 

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Unsoed 52

pay attention on various policies related with customers satisfaction 
brand switching and trust in a brand. It can increase  the use of 
information technology and communication in IM3 sim card 
planning, strengthen brand image of IM3 sim card product through 
the application of suitable and consistent marketing strategy and 
maintain various associations in forming IM3 sim card brand image 
that has got a good evaluation from its customers. 
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Lampiran 16: Contoh kata pengantar 
 

KATA PENGANTAR 
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